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Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 691.999 456.427 65,9 
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nie-
ruchomości 30.000 27.992 93,3 

wpływy z wieczystego użytkowania (występują zaległości w wysoko-
ści 10.608zł, w tym osoby fizyczne w wysokości 3.000zł i osoby 
prawne w wysokości 7.608zł)    
- wpływy z różnych opłat: 9.229 9.185 99,5 
wpływy za wodę i energię Przychodni    
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pań-
stwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów pu-
blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 83.900 106.586 127,0 

wpływy z czynszu za grunty pod garażami, za grunty użytkowane 
rolniczo oraz z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (wystę-
pują zaległości od osób fizycznych w kwocie 1.445zł)    
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomo-
ści: 485.970 229.449 47,2 

wpłaty z tytułu spłaty hipoteki, sprzedaży działek budowlanych, bu-
dynków i lokali mieszkalnych, uwłaszczenie garaży (występują zale-
głości w kwocie 26.966zł, w tym osoby fizyczne w kwocie 10.587zł  
i osoby prawne w wysokości 16.379zł)    
- pozostałe odsetki 400 715 178,7 
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zali-
czanych do sektora finansów publicznych: 82.500 82.500 100,0 

z Agencji Nieruchomości Rolnych otrzymano środki na rekultywację 
wyrobiska w Byczu 60.000 oraz na remont budynku mieszkalnego  
w Bonowie 22.500. Razem 82.500    
Dz. 750 – Administracja publiczna 65.620 74.262 113,2 
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 57.900 58.571 101,2 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie ustawami 57.600 57.600 100,0 

- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300 971 323,7 

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin 7.720 15.691 203,2 
- wpływy z różnych opłat: 7.720 15.691 203,2 
wpływy za specyfikacje, prowizje za znaki skarbowe, zwrot za pry-
watne rozmowy telefoniczne    
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa 14.516 14.516 100,0 
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon-
troli i ochrony prawa 829 829 100,0 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie ustawami 829 829 100,0 

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta RP 8.337 8.337 100,0 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie ustawami 8.337 8.337 100,0 

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 5.350 5.350 100,0 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie ustawami 5.350 5.350 100,0 
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Dz. 752 – Obrona narodowa 395 395 100,0 
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne 395 395 100,0 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie ustawami 395 395 100,0 

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 53.660 57.346 106,8 
Rozdz. 75416 – Straż miejska 53.660 57.346 106,8 
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 53.660 57.346 106,8 
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in-
nych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 2.711.620 2.725.704 100,5 
Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 720 4.683 650,4 
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony  
w formie karty podatkowej 720 4.671 648,7 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 12 - 
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 818.100 874.083 106,8 
- podatek od nieruchomości: 585.600 637.061 108,8 
występują zaległości w kwocie 332.670zł. Z w/w zaległości w kwocie 
15.869zł odroczono termin płatności do 31 grudnia 2095r., dokonano 
zabezpieczenia hipotecznego w kwocie 201.758,51zł. Na pozostałe 
zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze    
- podatek rolny 17.900 17.112 95,6 
występują zaległości w kwocie 17.716zł, z tego zgłoszono wierzytel-
ność do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w kwocie 17.201zł. Na 
pozostałe zaległości wystawiono upomnienia tytuły wykonawcze    
- podatek leśny 24.100 25.497 105,8 
- podatek od środków transportowych 20.600 25.516 123,9 
występują zaległości w kwocie 29.698zł. Na zaległości wystawiono 
upomnienia i tytuły wykonawcze    
- podatek od czynności cywilnoprawnych 10.000 8.315 83,1 
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 481 96,2 
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżą-
cych j.s.f.p.: 159.400 160.101 100,4 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
otrzymano rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień  
z podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych    
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
oraz podatków i opłat lokalnych 626.180 519.811 83,0 
- podatek od nieruchomości 352.000 230.259 65,4 
występują zaległości w kwocie 93.331zł. Z w/w zaległości na kwotę 
4.852,85zł dokonano zabezpieczeń hipotecznych. Na pozostałe zale-
głości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze    
- podatek rolny 215.200 227.397 106,6 
występują zaległości w kwocie 126.267zł. Z powyższych zaległości 
dokonano zabezpieczeń hipotecznych na kwotę 22.832zł i odroczono 
termin płatności na okres 20 lat na kwotę 21.768zł. Na pozostałe za-
ległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze    
- podatek od spadków i darowizn 3.100 5.422 174,9 
- podatek od posiadania psów 5.150 3.100 60,2 
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- wpływy z opłaty targowej 2.100 3.730 177,6 
- podatek od czynności cywilnoprawnych 46.100 43.316 93,9 
- wpływy z różnych opłat 930 1.627 174,9 
wpływy z kosztów upomnień    
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.600 4.960 310,0 
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na 
podstawie ustaw 66.938 81.168 121,2 
- wpływy z opłaty skarbowej 10.300 22.696 120,2 
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkohol. 51.638 52.572 101,8 
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na pod-
stawie odrębnych ustaw  5.000 5.900 118,0 

opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej    
Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bu-
dżetu państwa 1.199.682 1.245.959 103,8 
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.186.482 1.230.331 103,7 
- podatek dochodowy od osób prawnych 13.200 15.628 118,4 
Dz. 758 - Różne rozliczenia 4.677.850 4.680.147 100,1 
Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 3.417.695 3.417.695 100,0 
- subwencje ogólne z budżetu państwa 3.417.695 3.417.695 100,0 
Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.222.546 1.222.546 100,0 
- subwencje ogólne z budżetu państwa 1.222.546 1.222.546 100,0 
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe 15.000 17.297 115,3 
- pozostałe odsetki: 15.000 17.297 115,3 
odsetki od środków na rachunkach bankowych    
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 22.609 22.609 100,0 
- subwencje ogólne z budżetu państwa 22.609 22.609 100,0 
Dz. 801 – Oświata i wychowanie 183.511 157.802 85,9 
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 611 611 100,0 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła-
snych zadań bieżących gmin: 611 611 100,0 

z budżetu Wojewody otrzymano środki na sfinansowanie wyprawki 
szkolnej obejmującej zakup podręczników dla uczniów klas I    
Rozdz. 80104 – Przedszkola 87.000 84.105 96,7 
- wpływy z usług: 87.000 84.105 96,7 
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 95.900 73.086 76,2 
- wpływy z usług: 95.300 72.486 76,0 
wpływy z usług stołówki szkolnej    
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła-
snych zadań bieżących gmin 600 600 100,0 

z budżetu Wojewody otrzymano środki na sfinansowanie w ramach 
wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzamina-
cyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień 
awansu zawodowego nauczycieli    
Dz. 851 – Ochrona zdrowia 150 150 100,0 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie ustawami: 150 150 100,0 

z budżetu Wojewody otrzymano środki na sfinansowanie kosztów 
wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców 
innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe    
Dz. 852 – Pomoc społeczna 1.824.630 1.655.705 90,7 
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.546.830 1.387.446 89,6 
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- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie ustawami 1.546.830 1.387.446 89,6 

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za oso-
by pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz nie-
które świadczenia rodzinne 7.500 7.138 95,1 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie ustawami 7.500 7.138 95,1 

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe 167.000 157.088 94,1 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie ustawami 67.000 66.667 99,5 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła-
snych zadań bieżących gmin 100.000 90.421 90,4 

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 51.200 51.200 100,0 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła-
snych zadań bieżących gmin 51.200 51.200 100,0 

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.000 10.733 107,3 
- wpływy z usług: 10.000 10.733 107,3 
opłaty za świadczone usługi opiekuńcze    
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 42.100 42.100 100,0 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących gmin 40.000 40.000 100,0 

z budżetu Wojewody otrzymano środki na dożywianie uczniów  
w szkole    
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.: 2.100 2.100 100,0 

z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano środki na dożywianie uczniów    
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 151.700 151.471 99,8 
Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci  
i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży 2.300 2.300 100,0 
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powia-
tów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł: 2.300 2.300 100,0 

z Euroregionu otrzymano środki na zorganizowanie wycieczki w ra-
mach współpracy    
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 145.480 145.251 99,8 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła-
snych zadań bieżących gmin: 116.912 116.694 99,8 

z budżetu Wojewody otrzymano środki na pokrycie kosztów udziela-
nia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze so-
cjalnym    
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t 13.381 13.381 100,0 

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 10.195 10.195 100,0 

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powia-
tów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł: 4.992 4.981 100,0 

z Agencji Nieruchomości Rolnych otrzymano środki na stypendia    
Rozdz. 85495 – Pozostała działalność 3.920 3.920 100,0 
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powia-
tów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł: 3.920 3.920 100,0 
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z Funduszu Partnerstwa w Warszawie otrzymano środki w ramach 
programu „Rady na odpady    
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.886.406 1.886.406 100,0 
Rozdz. 90005 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.886.406 1.886.406 100,0 
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 
samorządów województw pozyskane z innych źródeł: 1.886.406 1.886.406 100,0 

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie 
otrzymano dofinansowanie do inwestycji realizowanych przez gminę 
tj. oczyszczalni ścieków w Tarnowie , kanalizacji Bycza i Oś. XI Listo-
pada w Bytomiu Odrz.    
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.000 8.895 98,8 
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.000 1.895 94,7 
- wpływy z usług 2.000 1.895 94,7 
Rozdz. 92116 – Biblioteki 7.000 7.000 100,0 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami ad-
ministracji rządowej: 7.000 7.000 100,0 

z budżetu państwa otrzymano środki na realizację programu „Pro-
mocja czytelnictwa„ z przeznaczeniem na zakup nowości wydawni-
czych dla biblioteki publicznej    
Ogółem dochody: 12.992.699 11.911.705 91,7 
 

Wydatki Plan Wykonan. % 
1 2 3 4 

010 - Rolnictwo 74.822 50.546 67,5 
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 34.500 22.033 63,9 
a/ wydatki bieżące: 
- zakup usług remontowych: 

22.500 
22.500 

22.033 
22.033  

wykonano remont ujęcia wody w Wierzbnicy    
b/ wydatki majątkowe: 
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

12.000 
12.000 

- 
-  

w budżecie zaplanowano środki na wykonanie projektu technicznego 
wodociągu we wsi Sobolice. Zadanie nie zostało wykonane w termi-
nie, ponieważ gmina nie uzyskała zgody Dyrekcji Lasów Państwo-
wych na bezpłatne przejście wodociągu przez teren. Prace projektowe 
zostaną zakończone w 2006r.    
01030 – Izby rolnicze 4.600 3.456 75,1 
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzy-
skanych wpływów z podatku rolnego: 4.600 3.456  

Lubuskiej Izbie Rolniczej przekazano należne udziały    
01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich 12.500 12.444 99,5 
a/ wydatki majątkowe: 
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 

12.500 
12.500 

12.444 
12.444  

opracowano projekt techniczny „Boisko wielofunkcyjne z terenem 
rekreacyjnym we wsi Bycz”    
01095 – Pozostała działalność 23.222 12.613 54,3 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- zakup materiałów i wyposażenia: 

16.022 
7.200 

7.772 
4.841  

w ramach rozstrzygniętego konkursu na „Najładniejszą wieś” zaku-
piono sołectwom Drogomil i Małaszowice materiały budowlane 4.000 
oraz piłki i siatki do gry w siatkówkę dla Królikowic, Drogomila i Bo-
dzowa 429 pracownikom wykonującym prace melioracyjne zakupiono     



Dziennik Urzędowy                                                -            -                                                              poz. 2213 
Województwa Lubuskiego Nr 121 
 

9965 

1 2 3 4 
narzędzia 412. Razem 4.841    
600 – Transport i łączność 1.152.327 1.133.332 98,3 
60014 – Drogi publiczne powiatowe 125.000 125.000 100,0 
a/ wydatki majątkowe: 
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinanso-
wanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 

125.000 
 

125.000 

125.000 
 

125.000  
Radzie Powiatu Nowosolskiego udzielono pomocy w przeprowadze-
niu remontu ulic powiatowych w Bytomiu Odrzańskim    
60016 – Drogi publiczne gminne 888.807 869.812 97,9 
a/ wydatki bieżące: 
- zakup usług remontowych: 

42.696 
34.382 

28.095 
19.781  

wykonano remont cząstkowy ulic i chodników w mieście 15.581 oraz 
wiatę przystankową w Bonowie 4.200. Razem 19.781    
- zakup usług pozostałych: 8.314 8.314  
poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg 6.451 
wykonano: tablicę informacyjną 1.570 szklenie wiat przystankowych 
293. Razem 8.314    
b/ wydatki majątkowe: 846.111 841.717  
- wydatki majątkowe jednostek budżetowych:    
wykonano: dokumentację projektową na budowę dróg na Oś. XI Li-
stopada I-II etap 16.088 
ze względu na brak pozwoleń na budowę nie opracowano projektu 
dokumentacji kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kożuchowskiej 
13.640 oraz projektu dokumentacji budowy dróg na Oś. XI Listopada 
III etap 15.689 
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/167/05 z dnia 14 grudnia 
2005r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych roku 
2005, które nie wygasają z upływem roku budżetowego powyższe 
środki przekazano na subkonto. Razem 45.417.  
W 2005r. rozpoczęto zadanie „Rewitalizacja Starego Miasta” współfi-
nansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego. Wykonano I – szy etap w/w zadania (zapłacono z pożyczki na 
prefinansowanie 597.225 oraz ze środków własnych 199.075. Razem 
796.300    
60017 - Drogi wewnętrzne 138.520 138.520 100,0 
a/ wydatki majątkowe: 
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 

138.520 
138.520 

138.520 
138.520  

poniesiono wydatki związane z wymianą nawierzchni ciągów pieszych 
na ul. Młyńskiej i Oś. Piastowskim    
630 - Turystyka 8.171 8.166 99,9 
63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8.171 8.166 99,9 
a/ wydatki bieżące: 
- zakup usług pozostałych: 

650 
650 

646 
650  

poniesiono wydatki dotyczące uzgodnień dokumentacji budowy portu    
b/ wydatki majątkowe: 
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

7.521 
7.521 

7.520 
7.520  

poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu 
infrastruktury turystycznej w nadodrzańskich portach    
700 – Gospodarka mieszkaniowa 670.249 668.417 99,7 
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 512.249 510.423 99,6 
a/ wydatki bieżące: 
- wynagrodzenia bezosobowe: 

206.297 
3.600 

204.472 
3.600  
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prace zlecone: wykonano przyłącze energetyczne w pomieszczeniach 
Przychodni zajmowanych przez Stowarzyszenie „Przystań”    
- zakup materiałów: 3.000 1.518  
zakupiono materiały do remontu w Przychodni    
- zakup energii: 4.000 3.830  
poniesiono koszty energii elektrycznej i wody w Przychodni    
- zakup usług remontowych: 90.875 90.875  
wykonano: remont pokrycia dachowego na budynku Rynek 10  
- 50.000, remont budynku mieszkalnego w Bonowie 22.500, instalację 
gazową co w budynku zajmowanym przez Komisariat 5.000, remont 
pokrycia dachu budynku socjalnego na stadionie 3.575, nie wykonano 
remontu pomieszczeń w Przychodni. Zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej na subkonto przekazano 9.800. Razem 90.875    
- zakup usług pozostałych: 95.822 95.822  
wykonano: wyrównanie terenu po wyrobisku w Byczu 73.069, czysz-
czenie kanalizacji w Przychodni 1.220, usługi notarialne, wyceny mie-
nia do sprzedaży, ogłoszenia o przetargach 21.533. Razem 95.822    
- różne opłaty i składki: 7.000 7.000  
ubezpieczenie mienia komunalnego    
- podatek od nieruchomości 2.000 1.827  
a/ wydatki majątkowe: 
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 

305.952 
305.952 

305.951 
305.951  

poniesiono wydatki związane z dociepleniem budynku szkoły przy  
ul. Kościelnej 294.602, zmianą sposobu użytkowania kotłowni na sta-
dionie miejskim 11.349. Razem 305.951    
70095 – Pozostała działalność 158.000 157.994 100,0 
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleco-
nych do realizacji fundacjom: 155.000 155.000  

Fundacji „Moje Miasto” przekazano dotację na remonty budynków    
- zakup materiałów i wyposażenia: 3.000 2.994  
zakupiono środki chemiczne do uzdatniania wody na basenie miej-
skim    
710 – Działalność usługowa 29.568 28.368 95,9 
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 17.568 17.568 100,0 
- zakup usług pozostałych: 17.568 17.568  
opracowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Bytom Odrzański    
71095 – Pozostała działalność 12.000 10.800 90,0 
- zakup usług pozostałych: 12.000 10.800  
poniesiono wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach 
zabudowy    
750 – Administracja publiczna 1.126.281 1.049.113 93,1 
75011 – Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 57.600 57.600 100,0 
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 72 72  
wypłacono dodatki socjalne    
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- zakup materiałów: 

44.450 
4.404 

44.450 
4.404  

zakupiono materiały biurowe, druki, meble    
- zakup usług pozostałych: 7.920 7.920  
konserwacja oprogramowania, opłaty pocztowe, opieka autorska nad 
oprogramowaniem    
- podróże służbowe 
- odpisy na ZFŚS 

38 
716 

38 
716  
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75022 – Rady gmin 59.818 56.598 94,6 
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 39.308 36.610  
wypłacono ryczałt przewodniczącemu, diety radnym    
- zakup materiałów i wyposażenia: 9.950 9.428  
zakupiono artykuły biurowe, meble, poniesiono wydatki związane  
z organizacją sesji    
- zakup usług pozostałych: 10.010 10.010  
ogłoszenia prasowe, zakup oprogramowania, koszty pobytu delegacji 
z miasta partnerskiego    
- podróże służbowe krajowe 
- różne opłaty i składki:  

60 
490 

60 
490  

wpisowe na turniej sportowy z udziałem radnych    
75023 – Urzędy gmin 1.003.563 929.615 92,9 
a/ wydatki bieżące: 
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 

999.724 
1.711 

925.776 
1.711  

wypłacono dodatki socjalne    
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych 

- zakup materiałów i wyposażenia 

771.365 
 

5.100 
32.726 

752.798 
 

5.067 
25.797  

zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, meble    
- zakup energii 
- zakup usług remontowych: 

23.762 
8.000 

15.893 
8.000  

wykonano remont pomieszczeń biurowych    
- zakup usług zdrowotnych 
- zakup usług pozostałych: 

250 
136.591 

250 
97.041  

usługi komunalne, telekomunikacyjne, obsługa prawna urzędu, szko-
lenia pracowników, serwis i zakup oprogramowania    
- podróże służbowe  
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia 
- odpisy na ZFŚS 

4.370 
4.227 

11.622 

4.370 
4.227 
11.622  

b/ wydatki majątkowe: 
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 

3.839 
3.839 

3.839 
3.839  

usługa konsultingowa w sprawie programu „Rozwój usług komunika-
cji elektronicznej” – rozbudowa sieci teleinformatycznej w Urzędzie 
Miejskim    
75095 – Pozostała działalność 5.300 5.300 100,0 
- różne opłaty i składki: 5.300 5.300  
przekazano składki członkowskie dla Euroregionu 4.800 oraz dla Zrze-
szenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego 
500. Razem 5.300    
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa 14.516 14.516 100,0 
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa (zad. zlecone) 829 829 100,0 
- zakup materiałów: 829 829  
zakupiono materiały biurowe    
75107 - Wybory Prezydenta RP (zad. zlecone) 8.337 8.337 100,0 
- poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadze-
niem wyborów Prezydenta RP 8.337 8.337  

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu (zad. zlecone) 5.350 5.350 100,0 
- poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadze-
niem wyborów do Sejmu i Senatu 5.350 5.350  
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752 - Obrona narodowa 395 395 100,0 
75212 – Pozostałe wydatki obronne (zad. zlecone) 395 395  
- zakup materiałów i wyposażenia: 395 395  
zakupiono materiały biurowe, wydawnictwa    
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 156.107 141.855 90,9 
75412 – Ochotnicze straże pożarne 30.800 27.048 87,8 
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 2.792 1.732  
wypłacono ryczałt komendanta oraz diety członkom OSP za udział  
w akcjach    
- zakup materiałów i wyposażenia: 8.360 8.061  
zakupiono paliwo, materiały do remont pomieszczeń    
- zakup energii 
- zakup usług pozostałych: 

4.520 
9.710 

3.320 
9.710  

wynagrodzenie mechanika, usługi telekomunikacyjne, badania tech-
niczne pojazdu    
- podróże służbowe krajowe 
- różne opłaty i składki: 

210 
5.208 

33 
4.192  

ubezpieczenie drużyn, mienia    
75416 – Straż miejska 42.978 42.761 99,5 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.664 3.664  
wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, sorty mundurowe    
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- podróże służbowe krajowe 
- odpisy na ZFŚS 

38.391 
206 
717 

38.174 
206 
717  

75495 – Pozostała działalność 82.329 72.046 87,5 
a/ wydatki bieżące. 
- zakup materiałów i wyposażenia: 

34.329 
3.019 

26.046 
3.019  

zakupiono: nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie „Bez-
pieczna droga do szkoły” 1.000, nagrody rzeczowe dla funkcjonariu-
szy Policji za wykrycie sprawców morderstwa 2.019. Razem 3.019    
- zakup energii 
- zakup usług pozostałych: 

630 
30.680 

298 
22.729  

czynsz za garaż i lokal Policji 1.105, usługi związane z przetwarzaniem 
danych (mandaty karne) 19.804, wykonano projekt budowlany masz-
tów z obudowami do mocowania fotoradarów 1.820. Razem 22.729    
b/ wydatki majątkowe 
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. 

48.000 
24.000 
24.000 

46.000 
24.000 
22.000  

poniesiono wydatki związane z monitoringiem miasta – III etap    
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwią-
zane z ich poborem 5.795 3.769 65,0 
75647 – Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych 5.795 3.769 65,0 
- wynagrodzenia ajencyjno-prowizyjne i pochodne: 5.795 3.769  
wypłacono wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat    
757 – Obsługa długu publicznego 125.086 120.036 96,0 
75707 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 125.086 120.036 96,0 
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościo-
wych oraz od krajowych kredytów i pożyczek 125.086 120.036  

758 – Różne rozliczenia 1.697 -  
75818 – Rezerwy ogólne i celowe 1.697 -  
- rezerwy (nierozdysponowana rezerwa ogólna) 1.697 -  
801 – Oświata i wychowanie 3.985.599 3.968.986 99,6 
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80101 – Szkoły podstawowe 1.871.398 1.865.191 99,7 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 86.889 86.889  
wypłacono dodatki socjalne    
- stypendia dla uczniów 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- zakup materiałów i wyposażenia: 

611 
1.412.198 

52.129 

611 
1.412.097 

48.758  
zakupiono środki czystości, materiały na bieżące remonty materiały 
biurowe, uzupełniono wyposażenie    
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
- zakup energii 
- zakup usług remontowych: 

6.000 
106.161 
77.782 

5.594 
106.101 
77.781  

wykonano remont pomieszczeń sanitarnych     
- zakup usług zdrowotnych 
- zakup usług pozostałych: 

1.030 
47.169 

1.030 
47.091  

usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, szkolenia, prenu-
merata, zakup oprogramowania    
- zakup usług dostępu do sieci internetowej 
- podróże służbowe 
- różne opłaty i składki:  

1.776 
2.958 
1.200 

1.626 
2.309 
1.011  

opłaty za korzystanie ze środowiska    
- odpisy na ZFŚS 
- podatek od towarów i usług VAT 

72.080 
3.415 

72.080 
2.213  

80104 – Przedszkola 745.612 742.719 99,6 
a/ wydatki bieżące: 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 

740.732 
25.568 

737.839 
25.568  

wypłacono dodatki socjalne    
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- zakup materiałów i wyposażenia: 

491.310 
46.238 

491.309 
43.346  

zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, materiały do remontów, 
wyposażenie kuchni, meble    
- zakup środków żywności 
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
- zakup energii 
- zakup usług remontowych: 

31.329 
6.500 

28.527 
59.298 

31.329 
6.500 
28.527 
59.298  

wykonano remont zaplecza kuchennego, stołówki, instalacji wodnej  
i elektrycznej w piwnicy    
- zakup usług pozostałych: 22.961 22.961  
usługi kominiarskie, pocztowe, komunalne, przeglądy i konserwacje 
sprzętu, szkolenia, zakup oprogramowania    
- podróże służbowe krajowe 
- odpisy na ZFŚS 

630 
28.371 

630 
28.371  

b/ wydatki majątkowe: 
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 

4.880 
4.880 

4.880 
4.880  

zakupiono zestaw komputerowy    
80110 – Gimnazja 989.290 986.048 99,7 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 64.656 64.655  
wypłacono dodatki socjalne    
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
- zakup usług zdrowotnych 
- zakup usług pozostałych: 

862.157 
4.750 
200 

9.725 

862.056 
4.750 
130 

6.873  
usługi przewozowe, szkolenia    
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- podróże służbowe krajowe 
- odpisy na ZFŚS. 
- koszty postępowania sądowego 

3.600 
44.142 

60 

3.382 
44.142 

60  
80113 – Dowożenie uczniów do szkół 93.046 91.688 98,5 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 22 22  
wypłacono dodatki socjalne    
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- zakup materiałów i wyposażenia: 

31.278 
35.910 

30.966 
35.246  

zakupiono paliwo do autobusu    
- zakup usług pozostałych: 22.547 22.206  
opłaty za bilety miesięczne, naprawy i przeglądy, szkolenia    
- podróże służbowe krajowe 
- różne opłaty i składki: 

290 
2.282 

289 
2.242  

ubezpieczenie autobusu    
- odpisy na ZFŚS 717 717  
80120 – Licea ogólnokształcące 110.431 109.906 99,5 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 6.950 6.946  
wypłacono dodatki socjalne    
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- podróże służbowe 
- odpisy na ZFŚS 

98.189 
37 

5.255 

97.669 
36 

5.255  
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8.114 8.114 100,0 
- zakup usług pozostałych 8.114 8.114  
80195 – Pozostała działalność 167.708 165.320 98,6 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.798 1.798  
wypłacono dodatki socjalne    
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- zakup materiałów i wyposażenia: 

88.557 
1.898 

87.533 
1.720  

zakupiono środki czystości    
- zakup środków żywności 
- zakup usług zdrowotnych 
- zakup usług pozostałych: 

53.151 
300 
128 

51.971 
295 
128  

usługi naprawcze, dozór techniczny    
- podróże służbowe 
- odpisy na ZFŚS 

108 
21.768 

107 
21.768  

851 – Ochrona zdrowia 56.157 56.025 99,8 
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 51.638 51.506 99,7 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 163 103  
wypłacono dodatki socjalne    
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- zakup materiałów i wyposażenia: 

31.060 
2.509 

30.988 
2.509  

zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze    
- zakup usług pozostałych: 17.158 17.158  
wynagrodzenia terapeutów 6.048, zorganizowano letnie warsztaty 
rekreacyjno - profilaktyczne dla dzieci z grupy ryzyka 7.875, usługi 
pocztowe, prenumerata, szkolenia, usługi biegłych 3.235. Razem 
17.158    
- podróże służbowe krajowe 
- odpisy na ZFŚS 

32 
716 

32 
716  

85195 – Pozostała działalność 4.519 4.519 100,0 
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleco-
nych do realizacji stowarzyszeniom 4.369 

4.369 
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Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przekazano dota-
cję na przeprowadzenie V Olimpiady Integracyjnej oraz Festiwalu 
Twórczości Muzycznej Niewidomych    
- zakup materiałów i wyposażenia: 150 150  
zakupiono materiały biurowe    
852 – Pomoc społeczna 2.358.321 2.115.333 89,7 
85202 - Domy pomocy społecznej 19.106 19.106 100,0 
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.: 19.106 19.106  
usługi związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy 
społecznej    
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
(zadania zlecone) 1.546.830 1.387.446 89,7 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 100 100  
wypłacono dodatki socjalne    
- świadczenia społeczne 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń) 
- zakup materiałów i wyposażenia: 

1.481.813 
28.939 
25.850 
7.620 

1.322.429 
28.939 
25.850 
7.620  

zakupiono artykuły biurowe, druki    
- zakup usług pozostałych: 2.000 2.000  
usługi bankowe, pocztowe, szkolenia, serwis oprogramowania    
- podróże służbowe krajowe 
- odpisy na ZFŚS 

150 
358 

150 
358  

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie-
rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świad-
czenia rodzinne (zadania zlecone) 7.500 7.138 100,0 
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 7.500 7.138  
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe 

291.094 
 

245.173 
 

84,2 
 

Z zakresu zadań zleconych: 
- świadczenia społeczne: 

67.000 
67.000 

66.667 
66.667  

wypłacono zasiłki stałe dla 36 osób    
Z zakresu zadań własnych: 
- świadczenia społeczne:  

224.094 
224.094 

178.506 
178.506  

wypłacono zasiłki celowe, okresowe, specjalne, poniesiono wydatki 
związane z wydawaniem posiłków, pobytem w noclegowni    
85215 – Dodatki mieszkaniowe 212.000 191.059 90,1 
- świadczenia społeczne 212.000 191.059  
85219 – Ośrodki pomocy społecznej 239.691 223.311 93,2 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.800 1.719  
wypłacono dodatki socjalne    
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- zakup materiałów i wyposażenia: 

221.663 
2.700 

205.651 
2.700  

zakupiono materiały biurowe, środki czystości    
- zakup usług zdrowotnych 
- zakup usług pozostałych: 

90 
6.210 

90 
6.210  

opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, naprawy sprzętu    
- podróże służbowe 
- odpisy na ZFŚS 

1.500 
5.728 

1.213 
5.728  

85295 - Pozostała działalność 42.100 42.100 100,0 
- świadczenia społeczne: 42.100 42.100  
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w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” ponie-
siono wydatki na wyżywienie uczniów    
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 203.482 194.187 95,4 
85401 – Świetlice szkolne 44.900 44.444 99,0 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.126 3.126  
wypłacono dodatki socjalne    
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- zakup materiałów i wyposażenia: 

39.608 
64 

39.152 
64  

zakupiono materiały do świetlicy    
- odpisy na ZFŚS 2.102 2.102  
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie-
ży szkolnej a także szkolenia młodzieży 2.725 2.725 100,0 
- zakup usług pozostałych: 2.725 2.725  
poniesiono wydatki na zorganizowanie wycieczki w ramach współ-
pracy    
85415 – Pomoc materialna dla uczniów 150.305 142.377 94,7 
- stypendia dla uczniów: 44.918 40.083  
wypłacono stypendia dla uczniów, uczniom Liceum Ogólnokształcą-
cego wypłacono stypendia finansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa 

13.381 
10.195 

13.381 
7.320  

- inne formy pomocy dla uczniów: 81.619 81.401  
wypłacono stypendia socjalne    
- zakup usług pozostałych: 192 192  
koszty obsługi wypłat stypendiów    
85495 - Pozostała działalność 5.552 4.641 83,6 
- zakup materiałów i wyposażenia: 5.552 4.641  
zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w szkołach  
w ramach projektu „Rady na odpady”    
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.547.471 1.532.321 99,0 
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 807.356 807.356 100,0 
a/ wydatki bieżące: 
- różne opłaty i składki: 

1.821 
1.821 

1.821 
1.821  

opłata za wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacji 
sanitarnej    
b/ wydatki majątkowe: 
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 

805.535 
805.535 

805.535 
805.535  

wykonano kanalizację sanitarną wraz z przyłączami w Byczu i na  
Oś. XI Listopada    
90003 – Oczyszczanie miast i wsi 3.000 2.700 90,0 
- zakup usług pozostałych: 3.000 2.700  
poniesiono wydatki związane z wywozem nieczystości stałych    
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 113.979 110.332 96,8 
a/ wydatki bieżące: 
- wynagrodzenia bezosobowe: 

33.779 
3.500 

30.157 
3.500  

wykonano projekt plastyczno - techniczny w zakresie zieleni i nasa-
dzeń w Rynku    
- zakup materiałów i wyposażenia: 12.010 8.388  
zakupiono: środki chemiczne do ochrony roślin, sadzonki kwiatów, 
paliwo do kosiarki, sprzęt do pielęgnacji nasadzeń    
- zakup usług pozostałych: 18.269 18.269  
wykonano projekt zagospodarowania zieleni przy ul. Kożuchowskiej 
8.540, poniesiono wydatki nasadzenia drzew na gruntach gminnych po-
łożonych w obrębie wsi Bycz po byłym wyrobisku 9.729. Razem 18.269    
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b/ wydatki majątkowe: 
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 

80.200 
56.200 

80.175 
56.192  

wykonano: fontannę wraz z montażem: 25.620, nasadzenia drzew  
i krzewów 24.072, opracowano dokumentację projektową wraz z kosz-
torysem na oświetlenie parku 6.500. Razem 56.192    
- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.: 24.000 23.983  
zakupiono ławki i kosze na tereny zielone    
90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 80.886 80.886 100,0 
a/ wydatki majątkowe: 
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 

80.886 
80.886 

80.886 
80.886  

z uwagi na trudności uzyskania zgody na przejście gazociągu przez 
tereny Nadleśnictwa Szprotawa nie wykonano w terminie projektu 
dokumentacji technicznej gazyfikacji wsi Bodzów, Drogomil, Wierzb-
nica i Sobolice. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej środki te przekaza-
no na subkonto. Termin wykonania zadania 30 kwietnia 2006    
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 327.102 319.752 97,7 
a/ wydatki bieżące: 
- zakup energii 
- zakup usług pozostałych: 

118.100 
81.000 
37.100 

118.100 
81.000 
37.100  

konserwacja oświetlenia ulicznego    
b/ wydatki majątkowe: 
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 

209.002 
209.002 

201.652 
201.652  

wykonano kablową linię energetyczną oświetlenia ulicznego przy  
ul. Kopernika    
90017 – Zakłady gospodarki komunalnej 88.328 88.328 100,0 
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - przeka-
zano dotację dla ZGK 88.328 88.328  

90095 – Pozostała działalność 126.820 122.967 97,0 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 
- zakup materiałów i wyposażenia: 

16.052 
1.700 

14.153 
1.700  

zakupiono karmę dla psów, siatkę ogrodzeniową materiały dla pra-
cowników wykonujących prace publiczne    
- zakup usług remontowych: 90.678 90.653  
wykonano zabezpieczenie terenu wokół budynku przy ul. Nadbrzeżnej 
74.653, nie zakończono remontu muru przy ul. Głogowskiej, zgodnie  
z uchwałą Rady Miejskiej na subkonto przekazano 16.000. Razem 
90.653    
- zakup usług pozostałych: 18.140 16.461  
poniesiono wydatki związane z transportem psów do schroniska, wy-
konano monitoring fauny komarów i meszek oraz dezynsekcję w cie-
kach wodnych    
- różne opłaty i składki 250 -  
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 288.135 273.908 95,1 
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 11.793 11.793 100,0 
- zakup materiałów i wyposażenia : 
- zakup usług pozostałych: 

3.000 
8.793 

3.000 
8.793  

poniesiono wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem im-
prez masowych – Spring Rock Festival oraz Europafest    
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 175.359 167.768 95,7 
a/ wydatki bieżące: 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 

170.359 
400 

162.768 
330  

wypłacono dodatki socjalne    
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- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- zakup materiałów i wyposażenia: 

70.181 
30.673 

69.446 
27.864  

zakupiono środki czystości, instrumenty, materiały do remontów, 
poniesiono wydatki związane z organizacją imprez masowych, uzu-
pełniono wyposażenie    
- zakup energii 
- zakup usług remontowych: 

10.900 
40.650 

10.900 
39.802  

wykonano: remont pokrycia dachu na świetlicy w Tarnowie 7.828, 
remont świetlicy w Drogomilu 16.974, nie wykonano w terminie re-
montu pomieszczeń w Domu Kultury, zgodnie z uchwałą Rady Miej-
skiej środki te przekazano na subkonto 15.000. Razem 39.802    
- zakup usług pozostałych: 16.202 13.158  
usługi komunalne, telekomunikacyjne, transportowe, legalizacja ga-
śnic    
- podróże służbowe krajowe 
- odpisy na ZFŚS 

100 
1.253 

15 
1.253  

a/ wydatki majątkowe: 
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 

5.000 
5.000 

5.000 
5.000  

zakupiono kserokopiarkę    
92116 – Biblioteki 73.983 67.347 91,0 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 100 98  
wypłacono dodatki socjalne    
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- zakup materiałów i wyposażenia: 

39.965 
7.155 

33.945 
7.155  

materiały biurowe, artykuły spożywcze    
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych 
- zakup usług pozostałych: 

18.031 
6.480 

18.031 
6.435  

usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumerata, szkolenia    
- podróże służbowe 
- odpisy na ZFŚS 

820 
1.432 

251 
1.432  

92120 - Ochrona i konserwacja zabytków 27.000 27.000 100,0 
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 27.000 27.000  
zgodnie z zawartą umową Parafii Rzymsko - Katolickiej w Bytomiu 
Odrz. przekazano dotację na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie 
instalacji co doziemnej wraz z instalacją w budynku Kościoła”    
926 – Kultura fizyczna i sport 95.790 94.370 98,5 
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 95.790 94.370 98,5 
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie za-
dań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 86.520 85.100  

przekazano dotację dla MKS „ODRA”    
- zakup energii 
- zakup usług pozostałych: 

4.135 
5.135 

4.135 
5.135  

usługi komunalne, telekomunikacyjne, kominiarskie    
Ogółem wydatki: 11.899.969 11.453.643 96,2 
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Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bytomiu Odrzańskim za 2005r. 

 
Dochody Plan Wykon. % 

700 - Gospodarka mieszkaniowa 
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 
- wpływy z usług w tym:  
wpływy z opłat za lokale mieszkalne                                          141.181 
wpływy z opłat za lokale użytkowe                                             148.309 
opłaty za wodę, ścieki                                                                  125.784 
wpływy z opłat za wywóz nieczystości stałych                            33.728 

 -----------  
 449.002 

- odsetki  
- pozostałe dochody: rozwiązanie rezerw z tytułu zapłaty czynszu, 
koszty upomnień 

 
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej 
 - wpływy z usług w tym: 
wpływy z opłat za wodę                                                              310.636 
wpływy z opłat za kanalizację                                                       92.080 
wpływy z opłat za oczyszczalnię                                                 261.316 
wpływy z wywozu nieczystości płynnych                                    27.513 
usługi pogrzebowo - cmentarne                                                   27.977 
pozostałe usługi: usuwanie gołoledzi, usługi remontowe, 
transportowe, dzierżawa wiat, usuwanie gołoledzi                    65.611 
sprzedaż odpadów komunalnych                                                   2.294 

 ----------- 
 787.427 

- odsetki 
- pozostałe dochody: koszty upomnień, rozwiązanie rezerw z tytułu 
zapłaty za usługi komunalne 

- dotacja z budżetu 

607.439 
607.439 
595.339 
281.935 
151.848 
129.156 
32.400 

 
 

3.000 
 

9.100 
 

925.821 
925.821 
833.793 
353.280 
94.852 
262.693 
22.008 
32.292 

 
68.668 

 
 
 

1.600 
 

2.100 
88.328 

459.203 
459.203 
449.002 
141.181 
148.309 
125.784 
33.728 

 
 

2.288 
 

7.913 
 

879.099 
879.099 
787.427 
310.636 
92.080 
261.316 
27.513 
27.977 

 
67.905 

 
 
 

1.618 
 

1.726 
88.328 

75,6 
75,6 
75,4 
50,1 
97,6 
97,4 

104,0 
 
 

76,3 
 

87,0 
 

94,9 
94,9 
94,4 
87,9 
97,1 
99,5 

125,0 
86,6 

 
98,9 

 
 
 

101,0 
 

82,2 
100,0 

Ogółem dochody 1.533.260 1.338.302 87,3 
 

Wydatki Plan Wykon. % 
1 2 3 4 

700 – Gospodarka mieszkaniowa 
70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 
wypłacono dodatki socjalne 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- zakup materiałów i wyposażenia: 
zakupiono materiały do remontu budynku mieszkalnego w Bonowie  

- zakup energii:  
energia elektryczna                                                                       11.818 
woda                                                                                             126.451 

 ------------ 
 138.269 

- zakup usług remontowych  
- zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości 
stałych, płynnych, prace zlecone, opłaty bankowe, pocztowe, wpłaty 
na fundusz remontowy wspólnot 
- podróże służbowe  

607.439 
607.439 

3.000 
 

250.988 
35.000 

 
138.856 

 
 
 
 

23.830 
 
 

108.732 
2.000 

599.694 
599.694 

3.000 
 

241.008 
30.883 

 
138.269 

 
 
 
 

345 
 
 

108.725 
966 

98,7 
98,7 

100,0 
 

96,0 
88,2 

 
99,6 

 
 
 
 

1,4 
 
 

100,0 
48,3 
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- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów) 
- odpisy na ZFŚS  
- podatek od nieruchomości 
- koszty postępowania sądowego: 
koszty postępowań sądowych o opróżnienie lokalu oraz o zapłaty 
czynszu 

- utworzenie odpisów aktualizacyjnych należności 
(czynsze egzekwowane drogą komorniczą) 

 
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
90017 – Zakłady gospodarki komunalnej. 
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 
wypłacono dodatki socjalne 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- zakup materiałów i wyposażenia: 
zakupiono kiosk na odpady, materiały do remontów sieci wodno  
- kanalizacyjnych, paliwo, części do pojazdów, narzędzia  

- zakup energii  
- zakup usług remontowych: 
wykonano remont pojazdów, sprzętu 

- zakup usług pozostałych: 
wycinka drzew na cmentarzu                                                         3.050 
opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne,  
bankowe                                                                                         10.004 
wywóz nieczystości stałych, płynnych                                        13.405 
usługi transportowe                                                                        6.164 
dokumentacja projektowa (cmentarz)                                           7.422 
dokumentacja operatu na oczyszczanie ścieków oraz badanie  
ścieków                                                                                             4.750 
pozostałe usługi (odtworzenie jezdni po awariach, wynajem  
sprzętu, zajęcie pasów drogowych, przeglądy techniczne  
urządzeń)                                                                                        16.392 

 ---------- 
 61.187 

- podróże służbowe krajowe  
- różne opłaty i składki (składka na FOŚ i OC) 
- odpisy na ZFŚS 
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych: 
wymieniono sieć wodociągową na ul. Kożuchowskiej i Rynku 

1.300 
7.333 

32.000 
4.400 

 
 
 
- 
 

925.821 
925.821 

4.750 
 

479.761 
87.000 

 
 

113.900 
28.363 

 
63.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.000 
19.000 
13.597 

 
112.450 

1.300 
7.333 
31.304 
4.400 

 
 
 

32.161 
 

864.051 
864.051 
4.660 

 
476.842 
86.736 

 
 

102.889 
2.085 

 
61.187 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.038 
18.676 
13.135 

 
94.803 

100,0 
100,0 
97,8 

100,0 
 
 
 
 
 

93,3 
93,3 
98,1 

 
99,4 
99,7 

 
 

90,3 
7,3 

 
97,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75,9 
98,3 
96,6 

 
84,3 

Ogółem wydatki: 1.533.260 1.463.745 95,5 
 

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych za rok 2005 
Przychody: 

 
Dz. Rozdz. § Treść Plan Wykon. % 
600   Transport i łączność - 8.891  
 60016  

0490 
Drogi publiczne gminne 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na 
podstawie odrębnych ustaw 

- 
 
- 

8.891 
 

8.891 

 

   Razem: - 8.891  
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Wydatki: 
Dz. Rozdz. § Treść Plan Wykon. % 
600   Transport i łączność - 8.891  
 60016  

2390 
Drogi publiczne gminne 
Wpłata do budżetu ze środków specjalnych 

- 
- 

8.891 
8.891 

 

   Razem: - 8.891  
 

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005r. 

 
Przychody Plan Wykonan. % 

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
- stan środków obrotowych na początek roku 
- wpływy z różnych opłat  

1.316 
1.316 
316 

1.000 

3.635 
316 
316 

3.319 

276,2 

Ogółem: 1.316 3.635 276,2 
 

Wydatki Plan Wykonan. % 
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
- zakup materiałów i wyposażenia 
- stan środków obrotowych na koniec roku  

1.316 
1.316 
1.000 
316 

3.635 
3.635 

- 
3.635 

276,2 

Ogółem: 1.316 3.635 276,2 
 

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych  
w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych za 2005r. 

 
Dochody: 

 
Dz. Rozdz. § Treść Plan Wykon. 
756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in-

nych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

 
 

51.638 

 
 

52.572 
 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 
 

51.638 
 

52.572 
  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 51.638 52.572 
   Razem: 51.638 52.572 
 

Wydatki: 
 
Dz. Rozdz. § Treść Plan. Wykon. 
851   Ochrona zdrowia 51.638 51.506 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 51.638 51.506 
  3030 

4010 
4040 
4110 
4120 
4170 
4210 
4300 
4410 
4440 

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na fundusz pracy 
Wynagrodzenia bezosobowe 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych 
Podróże służbowe krajowe 
Odpisy na ZFŚS 

163 
21.000 
1.684 
3.915 
558 

3.903 
2.509 
17.158 

32 
716 

103 
21.000 
1.684 
3.856 
545 

3.903 
2.509 
17.158 

32 
716 

   Razem: 51.638 51.506 
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Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2005r. 

 
Dochody 

 
Dz. Rozdz. § Treść Plan Wykon. 
1 2 3 4 5 6 

750   Administracja publiczna 57.600 57.600 
 75011  

 
2010 

Urzędy wojewódzkie 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-
cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

57.600 
 
 
 

57.600 

57.600 
 
 
 

57.600 
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon-

troli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
 

14.516 
 

14.516 
 75101 

 
 
 
 
 
 
75107 
 
 
 
 
 
75108 

 
 
 
2010 
 
 
 
 
 
2010 
 
 
 
 
 
2010 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-
cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 
 
Wybory Prezydenta RP 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-
cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 
 
Wybory do Sejmu i Senatu 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-
cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

 
829 

 
 
 

829 
 

8.337 
 
 
 

8.337 
 

5.350 
 
 
 

5.350 

 
829 

 
 
 

829 
 

8.337 
 
 
 

8.337 
 

5.350 
 
 
 

5.350 
752   Obrona narodowa 395 395 
 75212  

 
2010 

Pozostałe wydatki obronne 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-
cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

395 
 
 
 

395 

395 
 
 
 

395 
851   Ochrona zdrowia 150 150 
 85195  

 
2010 

Pozostała działalność 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-
cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

150 
 
 
 

150 

150 
 
 
 

150 
852   Pomoc społeczna 1.621.330 1.461.251 
 85212 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2010 
 
 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-
cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

 
 
1.546.830 

 
 
 

1.546.830 

 
 
1.387.446 

 
 
 
1.387.446 
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 85213 

 
 
 
 
 
 
 
85214 

 
 
 
 
2010 
 
 
 
 
 
 
2010 
 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-
cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-
cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

 
 

7.500 
 
 
 

7.500 
 
 

67.000 
 
 
 

67.000 

 
 

7.138 
 
 
 

7.138 
 
 

66.667 
 
 
 

66.667 
   Ogółem: 1.693.991 1.533.912 
 

Wydatki 
 
Dz. Rozdz. § Treść Plan Wykon. 
1 2 3 4 5 6 

750   Administracja publiczna 57.600 57.600 
 75011  

 
3020 
4010 
4040 
4110 
4120 
4210 
4300 
4410 
4440 

Urzędy wojewódzkie 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na fundusz pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych 
Podróże służbowe krajowe 
Odpisy na ZFŚS 

57.600 
 

72 
34.320 
2.817 
6.402 
911 

4.404 
7.920 

38 
716 

57.600 
 

72 
34.320 
2.817 
6.402 
911 

4.404 
7.920 

38 
716 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon-
troli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

 
14.516 

 
14.516 

 75101 
 
 
 
 
75107 
 
 
 
 
 
 
 
 
75108 

 
 
 
4210 
 
 
 
3030 
4110 
4120 
4170 
4210 
4410 
 
 
 
3030 
4110 
4120 
4170 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa 
 
Zakup materiałów i wyposażenia. 
 
Wybory Prezydenta RP 
 
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na fundusz pracy 
Wynagrodzenia bezosobowe 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Podróże służbowe krajowe 
 
Wybory do Sejmu i Senatu 
 
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na fundusz pracy 
Wynagrodzenia bezosobowe 

 
829 

 
829 

 
8.337 

 
5.040 
358 
51 

2.078 
747 
63 
 

5.350 
 

3.060 
266 
38 

1.660 

 
829 

 
829 

 
8.337 

 
5.040 
358 
51 

2.078 
747 
63 
 

5.350 
 

3.060 
266 
38 

1.660 
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  4210 

4410 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Podróże służbowe krajowe 

149 
177 

149 
177 

752   Obrona narodowa 395 395 
 75212  

 
4210 

Pozostałe wydatki obronne 
 
Zakup materiałów i wyposażenia 

395 
 

395 

395 
 

395 
851   Ochrona zdrowia 150 150 
 85195  

 
4210 

Pozostała działalność 
 
Zakup materiałów i wyposażenia 

150 
 

150 

150 
 

150 
852   Pomoc społeczna 1.621.330 1.461.251 
 85212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85213 
 
 
 
 
 
85214 

 
 
 
 
3020 
3110 
4010 
4040 
4110 
4110 
4120 
4210 
4300 
4410 
4440 
 
 
 
 
 
4130 
 
 
 
 
3110 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 
 
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
Świadczenia społeczne 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenia społ. (od wynagrodzeń) 
Składki na ubezpieczenia społ. (od świadczeń) 
Składki na fundusz pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych 
Podróże służbowe krajowe 
Odpisy na ZFŚS 
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne 
 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
 
Świadczenia społeczne 

 
 
1.546.830 

 
100 

1.481.813 
22.458 

722 
5.203 

25.850 
556 

7.620 
2.000 
150 
358 

 
 
 

7.500 
 

7.500 
 
 

67.000 
 

67.000 

 
 
1.387.446 

 
100 

1.322.429 
22.458 

722 
5.203 
25.850 

556 
7.620 
2.000 
150 
358 

 
 
 

7.138 
 

7.138 
 
 

66.667 
 

66.667 
   Ogółem: 1.693.991 1.533.912 
 

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2005 
 
Lp. Treść Plan Wykon. 
1 2 3 4 

 Przychody budżetu   
1. Pożyczka na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR 597.225 597.225 
2. Z kredytów 329.185 294.603 
3. Z pożyczek 805.400 805.400 
4. Z innych źródeł  - 72.025 
5. Razem przychody: (1+2+3+4) 1.731.810 1.769.253 
6. Dochody budżetu 12.992.699 11.911.705 
7. Razem przychody i dochody budżetu (5+6) 14.724.509 13.680.958 
 Rozchody budżetu   
8. Spłata kredytu 180.615 180.615 
9. Spłata pożyczki 2.046.700 2.046.700 
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10. Spłata pożyczki na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach 

ZPORR 
 

597.225 
 
- 

11. Razem rozchody 2.824.540 2.227.315 
12. Wydatki budżetu 11.899.969 11.453.643 
13. Razem rozchody i wydatki budżetu (11+12) 14.724.509 13.680.958 
 

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Bytom Odrzański  
zrealizowane w 2005r. 

 
Dz. Rozdz. Nazwa zadania Plan Wykonan. 
010 01036 Boisko wielofunkcyjne z terenem rekreacyjnym we wsi Bycz  12.500 12.444 
600 60016 Rewitalizacja Starego Miasta poprzez przebudowę infrastruktury 

technicznej 796.471 796.300 
900 90001 

 
 
90005 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Byczu i na osiedlu XI Listopada 
w Bytomiu Odrz.  
 
Projekt na opracowanie dokumentacji technicznej gazyfikacji wsi: 
Bodzów, Drogomil, Wierzbnica i Sobolice 

 
805.535 

 
 

80.886 

 
805.535 

 
 

80.886 
  Razem: 1.695.392 1.695.165 
 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych  
i Funduszu Spójności Gminy Bytom Odrzański zrealizowane w 2005r. 

 
Dz. Rozdz. Nazwa zadania Plan Wykon. 
600 60016 Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrz. poprzez przebudowę 

infrastruktury technicznej 597.225 597.225 
  Razem: 597.225 597.225 
=================================================================================== 

 

2211 
 

SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIEŃSK 

ZA ROK 2005 
 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za 2005r. 
I. Wykonanie dochodów budżetowych 
 
Lp. Dział Nazwa - treść Plan Wykonanie % 
1 2 3 4 5 6 
1 010 Rolnictwo i łowiectwo, w tym:  2.693.025 465.547 17,3 
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - refun-

dacja SAPARD za 2004r. 90.036 89.704 99,6 
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozy-

skane z innych źródeł 2.532.489 259.488 10,2 
  - z tego ze ZPORR 2.508.856 259.488 10,3 
2 020 Leśnictwo 500 3.442 688,4 
3 600 Transport i łączność, w tym m.in.: 85.140 85.529 100,5 
  - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące re-

alizowane na podstawie porozumień (umów) między jed-
nostkami samorządu terytorialnego 55.000 54.994 100,0 

  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozy-
skane z innych źródeł 21.940 21.940 100,0 
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1 2 3 4 5 6 
4 700 Gospodarka mieszkaniowa, w tym m.in.: 384.000 474.711 123,6 
  - dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy, od-

płatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości 205.700 256.432 124,7 

  - dochody z najmu i dzierżawy składników mienia gminnego 108.000 82.451 76,3 
5 710 Działalność usługowa 28.000 28.859 103,1 
6 750 Administracja publiczna, w tym m.in.: 142.550 180.780 126,8 
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminie ustawami 84.000 84.000 100,0 

  - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.450 1.533 105,7 

7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym m.in.: 40.571 39.626 97,7 

  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminie ustawami, w tym: 40.571 39.626 97,7 

8 752 Obrona narodowa, w tym m.in.: 395 0 0,0 
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminie ustawami 395 0 0,0 

9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym 
m.in.: 89.600 127.950 142,8 

  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminie ustawami 4.000 4.000 100,0 

10 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wy-
datki związane z ich poborem, w tym m.in.: 6.102.503 6.290.728 103,1 

  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.876.970 1.946.840 103,7 
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 300.000 288.596 96,2 
  - podatek od nieruchomości, z tego: 3.089.600 3.156.042 102,2 
  - od osób prawnych 2.449.600 2.496.420 101,9 
 

 
 - od osób fizycznych 640.000 659.622 103,1 

  - podatek rolny, z tego: 217.650 227.717 104,6 
  - od osób prawnych  83.000 38.189 46,0 
 

 
 - od osób fizycznych 134.650 189.528 140,8 

  - podatek leśny 120.000 136.186 113,5 
  - od osób prawnych  118.600 134.544 113,4 
 

 
 - od osób fizycznych 1.400 1.642 117,3 

  - podatek od środków transportowych 174.720 164.096 93,9 
  - od osób prawnych  144.720 127.256 87,9 
 

 
 - od osób fizycznych 30.000 36.840 122,8 

  - podatek od czynności cywilnoprawnych 60.000 92.366 153,9 
  - opłata skarbowa 20.000 25.409 127,0 
  - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 124.363 130.321 104,8 
11 758 Różne rozliczenia, w tym m.in.: 6.489.941 6.490.308 100,0 
  - subwencja ogólna, z tego: 6.489.941 6.490.308 100,0 
   - część oświatowa 4.858.538 4.858.905 100,0 
   - część wyrównawcza 1.631.403 1.631.403 100,0 
12 801 Oświata i wychowanie, w tym m.in.: 23.962 28.714 119,8 
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  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (PAOW) 17.600 20.035 113,8 
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 6.047 6.047 100,0 
13 852 Pomoc społeczna, w tym m.in.: 3.413.280 3.415.194 100,1 
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminie ustawami 2.866.980 2.866.980 100,0 

  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 540.300 540.300 100,0 

14 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym m.in.: 190.128 182.517 96,0 
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 155.443 146.177 94,0 
15 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: 9.000 9.000 100,0 
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej 9.000 9.000 100,0 

16 926 Kultura fizyczna i sport, w tym: 51.670 81.294 157,3 
  - dochody z usług 51.670 80.914 156,6 
  Razem 19.744.265 17.904.199 90,7 

 
II. Wykonanie wydatków budżetowych w 2005 roku 
  
Lp. Dz. Rozdz. Nazwa - treść Plan Wykonanie % 
1 2 3 4 5 6 7 
1 010  Rolnictwo i łowiectwo, w tym:  4.026.556 3.956.044 98,2 
  01008 Melioracje wodne, w tym: 20.000 17.369 86,8 
   - wydatki bieżące 20.000 17.369 86,8 
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym: 3.997.556 3.929.701 98,3 
   - wydatki majątkowe 3.997.556 3.929.701 98,3 
  01030 Izby rolnicze, w tym: 4.650 4.626 99,5 
   - wydatki bieżące, z tego: 4.650 4.626 99,5 
    - wpłaty gmin 4.650 4.626 99,5 
  01095 Pozostała działalność, w tym: 4.350 4.348 100,0 
   - wydatki bieżące 4.350 4.348 100,0 
2 020  Leśnictwo 8.000 3.673 45,9 
  02095 Pozostała działalność, w tym: 8.000 3.673 45,9 
   - wydatki bieżące 8.000 3.673 45,9 
3 600  Transport i łączność, w tym m.in.: 312.738 310.802 99,4 
  60014 Drogi publiczne powiatowe, z tego: 55.000 54.994 100,0 
   - wydatki bieżące 55.000 54.994 100,0 
  60016 Drogi publiczne gminne, z tego: 257.738 255.808 99,3 
   - wydatki bieżące 9.598 9.524 99,2 
   - wydatki majątkowe 248.140 246.284 99,3 
4 700  Gospodarka mieszkaniowa, w tym m.in.: 685.000 682.347 99,6 
  70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej, z tego: 507.000 507.000 100,0 
   - wydatki bieżące, w tym: 507.000 507.000 100,0 
    - dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego 507.000 507.000 100,0 
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym 

m.in.: 10.000 9.940 99,4 
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   - wydatki majątkowe 10.000 9.940 99,4 
  70095 Pozostała działalność, w tym: 168.000 165.407 98,5 
   - wydatki bieżące 66.500 64.343 96,8 
   - wydatki majątkowe 101.500 101.064 99,6 
5 710  Działalność usługowa 120.000 102.624 85,5 
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: 39.800 26.000 65,3 
   - wydatki bieżące 39.800 26.000 65,3 
  71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym: 45.200 45.122 99,8 
   - wydatki bieżące 45.200 45.122 99,8 
  71035 Cmentarze, w tym: 35.000 31.502 90,0 
   - wydatki bieżące, z tego: 35.000 31.502 90,0 
    wynagrodzenia 3.260 3.253 99,8 
6 750  Administracja publiczna, w tym m.in.: 1.841.968 1.718.754 93,3 
  75011 Urzędy wojewódzkie, w tym: 130.450 127.046 97,4 
   - wydatki bieżące, z tego: 130.450 127.046 97,4 
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 121.550 118.225 97,3 
  75022 Rady gmin, w tym: 178.650 163.008 91,2 
   - wydatki bieżące, z tego: 178.650 163.008 91,2 
    -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.950 29.714 99,2 
  75023 Urzędy gmin, w tym: 1.491.085 1.394.189 93,5 
   - wydatki bieżące, z tego: 1.476.085 1.386.109 93,9 
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.140.600 1.058.839 92,8 
   - wydatki majątkowe 15.000 8.080 53,9 
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 16.400 13.072 79,7 
   - wydatki bieżące 16.400 13.072 79,7 
  75095 Pozostała działalność, w tym: 25.383 21.439 84,5 
   - wydatki bieżące 25.383 21.439 84,5 
7 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon-

troli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: 40.571 39.623 97,7 
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon-

troli i ochrony prawa oraz sądownictwa, z tego: 1.465 1.464 99,9 
   - wydatki bieżące, w tym: 1.465 1.464 99,9 
   wynagrodzenia i pochodne 1.281 1.280 99,9 
  75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: 23.918 23.106 96,6 
   - wydatki bieżące, z tego: 23.918 23.106 96,6 
   wynagrodzenia i pochodne 6.326 6.325 100,0 
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu, w tym: 15.188 15.053 99,1 
   - wydatki bieżące, z tego: 15.188 15.053 99,1 
   wynagrodzenia i pochodne 3.372 3.372 100,0 
8 752  Obrona narodowa, w tym: 395 0 0,0 
  75212 Pozostałe wydatki obronne, z tego: 395 0 0,0 
   - wydatki bieżące 395 0 0,0 
9 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożaro-

wa, w tym: 225.265 214.937 95,4 
  75412 Ochotnicze straże pożarne, z tego: 130.400 128.315 98,4 
   - wydatki bieżące, w tym: 130.400 128.315 98,4 
    - wynagrodzenia  27.000 26.775 99,2 
  75414 Obrona cywilna, z tego: 8.000 5.454 68,2 
   - wydatki bieżące, w tym: 8.000 5.454 68,2 
  75416 Straż miejska, z tego: 76.230 72.256 94,8 
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   - wydatki bieżące, w tym: 76.230 72.256 94,8 
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71.180 70.124 98,5 
  75495 Pozostała działalność, z tego: 10.635 8.912 83,8 
   - wydatki bieżące 10.635 8.912 83,8 
10 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym: 117.400 60.582 51,6 

  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych, z tego: 117.400 60.582 51,6 

   - wydatki bieżące, w tym: 117.400 60.582 51,6 
    - wynagrodzenia  33.000 20.733 62,8 
11 757  Obsługa długu publicznego, w tym: 43.000 41.328 96,1 
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego, z tego: 43.000 41.328 96,1 
   - wydatki bieżące 43.000 41.328 96,1 
12 801  Oświata i wychowanie, w tym: 7.249.077 7.086.386 97,8 
  80101 Szkoły podstawowe, z tego: 3.642.847 3.556.576 97,6 
   - wydatki bieżące, w tym: 3.642.847 3.556.576 97,6 
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.813.618 2.765.824 98,3 
   - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki 

oświaty 206.755 190.981 92,4 
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,  

z tego: 340.610 314.528 92,3 
   - wydatki bieżące, z tego: 340.610 314.528 92,3 
   - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki 

oświaty 171.865 161.172 93,8 
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 139.330 126.263 90,62 
  80104 Przedszkola, w tym: 568.150 568.003 100,00 
   - wydatki bieżące, z tego: 468.150 468.150 100,00 
   - dotacja podmiotowa 468.150 468.150 100,00 
   - wydatki majątkowe, z tego: 100.000 99.853 99,85 
   - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofi-

nansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych zakładów budżetowych 100.000 99.853 99,85 

  80110 Gimnazja, w tym: 2.228.514 2.185.419 98,07 
   - wydatki bieżące, z tego: 1.222.267 1.179.173 96,47 
   - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie umów (porozumień) mie-
dzy jednostkami samorządu terytorialnego 5.000 5.000 100,00 

    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.025.830 987.354 96,25 
   - wydatki majątkowe 1.006.247 1.006.246 100,00 
  80113 Dowożenie uczniów do szkół, w tym: 201.990 201.364 99,69 
   - wydatki bieżące, z tego: 201.990 201.364 99,69 
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.140 20.896 98,85 
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, 

w tym: 192.940 188.342 97,62 
   - wydatki bieżące, z tego: 192.940 188.342 97,62 
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 174.627 170.960 97,90 
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: 27.335 27.064 99,01 
   - wydatki bieżące 27.335 27.064 99,01 
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  80195 Pozostała działalność, w tym: 46.691 45.090 96,57 
   - wydatki bieżące, z tego: 46.691 45.090 96,57 
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.804 2.802 99,93 
13 851  Ochrona zdrowia, z tego: 178.503 175.151 98,12 
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 124.363 121.074 97,36 
   - wydatki bieżące, z tego: 124.363 121.074 97,36 
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.035 17.197 95,35 
  85195 Pozostała działalność, w tym: 54.140 54.077 99,88 
   - wydatki bieżące, z tego: 54.140 54.077 99,88 
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.807 32.804 99,99 
14 852  Pomoc społeczna, z tego: 4.146.880 4.066.274 98,06 
  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez-
pieczenia społecznego, w tym: 2.543.480 2.542.802 99,97 

   - wydatki bieżące, z tego: 2.535.672 2.534.994 99,97 
    - świadczenia społeczne 2.472.926 2.472.926 100,00 
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54.452 54.452 100,00 
   - wydatki majątkowe 7.808 7.808 100,00 
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym: 33.000 33.000 100,00 

   - wydatki bieżące, z tego: 33.000 33.000 100,00 
    - składki na ubezpieczenia 33.000 33.000 100,00 
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze-

nia emerytalne i rentowe, w tym: 989.050 989.000 99,99 
   - wydatki bieżące, z tego: 989.050 989.000 99,99 
    - świadczenia społeczne 839.550 839.550 100,00 
  85215 Dodatki mieszkaniowe, w tym: 240.500 172.127 71,57 
   - wydatki bieżące, z tego: 240.500 172.127 71,57 
   - świadczenia społeczne 240.500 172.127 71,57 
  85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 180.750 169.245 93,63 
   - wydatki bieżące, z tego: 180.750 169.245 93,63 
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 169.140 159.100 94,06 
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

w tym: 17.600 17.600 100,00 
   - wydatki bieżące, z tego: 17.600 17.600 100,00 
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.600 17.600 100,00 
  85295 Pozostała działalność, w tym: 142.500 142.500 100,00 
   - wydatki bieżące 142.500 142.500 100,00 
15 854  Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: 624.263 553.644 88,69 
  85401 Świetlice szkolne, z tego: 468.820 407.467 86,91 
   - wydatki bieżące, w tym: 468.820 407.467 86,91 
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 351.110 330.349 94,09 
  85415 Pomoc materialna dla uczniów, w tym: 155.443 146.177 94,04 
   - stypendia dla uczniów 155.443 146.177 94,04 
16 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 407.486 407.135 99,91 
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego: 16.000 15.860 99,13 
   - wydatki majątkowe 16.000 15.860 99,13 
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 298.623 298.596 99,99 
   - wydatki bieżące 241.113 241.094 99,99 
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   - wydatki majątkowe 57.510 57.502 99,99 
  90095 Pozostała działalność, w tym: 92.863 92.679 99,80 
   - wydatki bieżące 38.863 38.849 99,96 
   - wydatki majątkowe 54.000 53.830 99,69 
17 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 595.834 595.643 99,97 
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: 428.830 428.640 99,96 
   - wydatki bieżące, z tego: 428.830 428.640 99,96 
   - dotacja podmiotowa 409.900 409.900 100,00 
  92116 Biblioteki, w tym: 129.172 129.172 100,00 
   - wydatki bieżące, z tego: 129.172 129.172 100,00 
   - dotacja podmiotowa 129.172 129.172 100,00 
  92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: 35.000 35.000 100,00 
   - wydatki bieżące, z tego: 35.000 35.000 100,00 
   - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie 

prac remontowych i konserwatorskich obiektów za-
bytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do 
sektora finansów publicznych 35.000 35.000 100,00 

  92195 Pozostała działalność, w tym: 2.832 2.831 99,96 
   - wydatki bieżące 2.832 2.831 99,96 
18 926  Kultura fizyczna i sport 421.329 393.687 93,44 
  92601 Obiekty sportowe, w tym: 71.425 71.119 99,57 
   - wydatki bieżące, z tego: 41.775 41.586 99,55 
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.741 21.663 99,64 
   - wydatki majątkowe 29.650 29.533 99,61 
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: 239.065 238.086 99,59 
   - wydatki bieżące, z tego: 239.065 238.086 99,59 
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 86.975 86.916 99,93 
  92695 Pozostała działalność, w tym: 110.839 84.482 76,22 
   - wydatki bieżące, z tego: 74.798 69.616 93,07 
   - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofi-

nansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów pu-
blicznych 63.100 57.974 91,88 

   - wydatki majątkowe 36.041 14.866 41,25 
 Razem 21.044.265 20.408.634 96,98 
 

III. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych gminie 
 
Dochody – dotacje celowe na zadania zlecone § 2010, § 6310 

 
Dział Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % 
1 2 3 4 5 6 

750  Administracja publiczna 84.000 84.000 100,0 
 75011 Urząd wojewódzki 84.000 84.000 100,0 

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

 
40.571 

 
39.626 

 
97,9 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej  
i ochrony prawa 

 
1.465 

 
1.465 

 
100,0 

 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 23.918 23.108 96,6 
 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15.188 15.053 99,1 
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752  Obrona narodowa 395 0 0,0 
 75212 Pozostałe wydatki obronne 395 0 0,0 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża-
rowa 

 
4.000 

 
4.000 

 
100,0 

 75414 Obrona cywilna 4.000 4.000 100,0 
852  Pomoc społeczna 2.866.980 2.866.980 100,0 

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego 

 
 

2.535.080 

 
 

2.535.080 

 
 

100,0 
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

 
33.000 

 
33.000 

 
100,0 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie-
czenia społeczne 

 
281.300 

 
281.300 

 
100,0 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.600 17.600 100,0 

 

 Razem 2.995.946 2.994.606 99,9 
 
Wydatki – z dotacji celowych na zadania zlecone 

 
Dział Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % 
1 2 3 4 5 6 

750  Administracja publiczna 84.000 84.000 100,0 
75011 Urząd wojewódzki 84.000 84.000 100,0 

- wydatki bieżące, z tego; 84.000 84.000 100,0 
 

 
 wynagrodzenia i pochodne od płac 84.000 84.000 100,0 

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 40.571 39.623 97,6 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej  
i ochrony prawa 1.465 1.464 100,0 

 - wydatki bieżące, w tym  1.465 1.464 100,0 
 Wynagrodzenia i pochodne 1.281 1.280 99,9 
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego: 23.918 23.106 96,6 
 - wydatki bieżące, w tym; 23.918 23.106 96,6 
 wynagrodzenia i pochodne  6.326 6.325 99,9 
75108 Wybory do Sejmu i Senatu, z tego: 15.188 15.053 99,1 
 - wydatki bieżące, w tym; 15.188 15.053 99,1 

 

 wynagrodzenia i pochodne  3.372 3.372 100,0 
752  Obrona narodowa 395 0 0,0 

75212 Pozostałe wydatki obronne 395 0 0,0  
 - wydatki bieżące 395 0 0,0 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.000 4.000 100,0 
75414 Obrona cywilna 4.000 4.000 100,0  
 - wydatki bieżące 4.000 4.000 100,0 

852  Pomoc społeczna 2.866.980 2.866.980 100,0 
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego, w tym: 2.535.080 2.535.080 100,0 
- wydatki bieżące, z tego: 2.531.530 2.531.530 100,0  
 wynagrodzenia i pochodne od płac 54.452 54.452 100,0 

 - wydatki majątkowe 3.550 3.550 100,0 

 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za oso-
by pobierające niektóre świadczenia z pomocy spo-
łecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 33.000 33.000 100,0 
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 - wydatki bieżące 33.000 33.000 100,0 
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze-

nia społeczne, w tym: 281.300 281.300 100,0 
 - wydatki bieżące 281.300 281.300 100,0 
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

w tym: 17.600 17.600 100,0 
 - wydatki bieżące, z tego: 17.600 17.600 100,0 

 

 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.600 17.600 100,0 
  Razem 2.995.946 2.994.603 99,9 

 
IV. Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2005r. 

 
Lp. Zadanie inwestycyjne Dział Plan Wykonanie % 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Le-
śniów Wielki, Sudoł, Płoty, współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej w ramach programu 
ZPORR 

010 

 
3.943.306 

 
3.906.221 

 
100,0 

2. Kanalizacja Płoty – Zagórze - do realizacji w ramach 
Mech. Norweskiego (wniosek, studium wyk., raport 
oddz.) 

 
 

12.500 
 

12.500 
 

100,0 

1. 

3. Kanalizacja wsi Wysokie – Interreg III A - dokumentacja  27.450 0 0,0 
 4. Koncepcja na kanalizację Nietków - Laski  14.300 10.980 76,7 
2. Modernizacja dróg na terenie miasta Czerwieńsk i terenu 

gminy 
600 

248.140 246.284 99,3 
3. 1. Remont i modernizacja budynków użyteczności pu-

blicznej na terenie gminy 
700 

101.500 101.064 99,6 
 2. Zakup gruntu  10.000 9.940 99,4 
4. Zakup zestawów komputerowych oprogramowania, 

sprzętu itp. 
750 
852 

15.000 
7.808 

8.080 
7.808 

53,9 
100,0 

5. 1. Budowa gimnazjum-budynek dydaktyczny  
2. Dotacja celowa dla Przedszkola w Czerwieńsku na 

modernizację kotłowni w budynku przedszkolnym 

801 1.006.247 
 

100.000 

1.006.246 
 

99.853 

100,0 
 

99,8 
6. 1. Oczyszczalnia ścieków w Czerwieńsku - koncepcja 

2. Budowa nowych punktów świetlnych 
3. Wymiana punktów świetlnych 
4. Budowa ciągu pieszego – dokumentacja  
5. Wiaty przystankowe 
6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicz-

nej – Mech. Norweski 

900 16.000 
40.851 
16.659 
2.440 

11.360 
 

40.200 

15.860 
40.850 
16.652 
2.440 
11.190 

 
40.200 

99,1 
100,0 
99,7 

100,0 
98,1 

 
100,0 

7. 1. Budowa siedzisk na stadionie miejskim 
2. Remont i modernizacja placów zabaw w Leśniowie 

Wielkim i Nietkowicach- w ramach programu Odnowa 
wsi 

926 29.650 
 
 

36.041 

29.533 
 
 

14.866 

99,6 
 
 

41,2 
 Razem  5.679.452 5.580.567 98,2 
 
V. Wykonanie przychodów i rozchodów gminy w roku 2005 

 
Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

1 2 3 4 
I. Przychody, z tego: 4.026.096 4.026.096 100,0 
 - kredyty i pożyczki, w tym  1.300.000 1.300.000 100,0 
Pożyczka na prefinansowanie 2.508.856 2.508.856 100,0 
 - inne źródła (wolne środki) 217.240 217.240 100,0 
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II. Rozchody, z tego: 2.726.096 476.728 17,4 
Spłata pożyczki na prefinansowanie 2.508.856 259.488 10,3 
 - spłata kredytów i pożyczek 217.240 217.240 100,0 

 
VI. Wykonanie planów finansowych zakładów budżetowych za rok 2005 

 
Przychody Wydatki 

Nazwa 
Środki 

obrotowe Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

Środki obrotowe 
netto na koniec 

okresu 
Zakład komunalny 290.163 2.356.304 1.866.283 2.374.828 2.080.430 76.016 
Przedszkole -8.976 715.374 695.066 715.374 705.854 -19.764 
Razem 281.187 3.071.678 2.561.349 3.090.202 2.786.284 56.252 

 
VII. Wykonanie planów finansowych środków specjalnych za 2005r. 
 

Przychody Wydatki 
Nazwa 

Środki 
obrotowe Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

Środki obrotowe 
na koniec okresu 

Zajęcie pasa drogo-
wego 

 
12.556 

 
10.000 

 
1.818 

 
10.000 

 
14.374 

 
0 

Świetlice szkolne 14.231 16.780 158 16.780 14.389 0 
Pomoc szkole 18.619 160.780 31.900 160.780 50.519 0 
Razem 45.406 187.560 33.876 187.560 79.282 0 

 
VIII. Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005r. 

 
Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

I. Stan środków na początek roku 449.167 449.167 100,0 
II. Przychody, w tym: 71.000 97.052 136,6 
- środki z Urzędu Marszałkowskiego 70.000 97.052 136,6 
- wpływy z usług 1.000 0 0,0 
III. Wydatki, w tym: 502.000 67.224 13,3 
- zakup usług pozostałych 74.000 18.284 24,7 
- różne opłaty i składki 3.000 2.290 76,3 
- wydatki na inwestycje 425.000 46.650 10,9 
IV. Stan środków na koniec okresu 18.167 478.995  

 
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  

za 2005 rok 

I. Zmiany w budżecie 

Budżet Gminy na rok 2005 w wersji pierwotnej 
został przyjęty uchwałą Rady Nr 124/XVIII/04  
z dnia 29 grudnia 2004r. na kwoty: 

Dochody budżetowe w wysokości 18.169.424zł,  
w tym: 

1) dochody własne Gminy - 6.042.033zł, z tego: 

a) udziały gminy w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa - 2.164.970zł; 

2) dotacje celowe z budżetu państwa - 3.420.560zł; 

3) subwencje - 6.119.941zł, w tym: subwencja 
oświatowa 4.488.538zł. 

Wydatki budżetowe w wysokości 18.169.424zł,  

w tym: 

1) wydatki bieżące - 14.266.470zł, z tego zadania 
zlecone - 3.120.160zł; 

2) wydatki majątkowe - 3.902.954zł. 

W ciągu roku plan budżetu został zmieniony na-
stępującymi uchwałami Rady: 

Nr 149/XX/05 z 20 kwietnia 2005r., Nr 157/XXI/05  
z 28 czerwca 2005r., Nr 165/XXIII/05 z 21 września 
2005r., Nr 171/XXIV/05 z 23 listopada 2005r.,  
Nr 177/XXV/05 z 28 grudnia 2005r. 

Ponadto z upoważnienia Rady Miejskiej oraz  
z mocy przepisów budżetowych – Burmistrz Czer-
wieńska dokonał zmian planu budżetu w zakresie 
dochodów i wydatków dotyczących zadań zleco-
nych oraz w zakresie przeniesień planowanych 
wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami 
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Zarządzeniami Burmistrza Nr 6/05 z 31 stycznia 
2005r., 11/05 z 28 lutego 2005r., 17/05 z 25 marca 
2005r., 31/05 z 31 maja 2005r., 47/05 z 30 czerwca 
2005r., 53/05 z 29 lipca 2005r, Nr 57/05 z 31 sierp-
nia 2005r., Nr 67/05 z 30 września 2005r., Nr 72/05  
z 21 października 2005r., Nr 74/05 z 31 października 
2005r., Nr 79/05 z 30 listopada 2005r., Nr 87/05  
z 30 grudnia 2005r. 

Po zmianach dokonanych powyższymi uchwałami 
i zarządzeniami plan budżetu gminy wyniósł na  
31 grudnia 2005r odpowiednio: 

Dochody budżetowe w wysokości - 19.744.265zł,  
w tym: 

1) dochody własne gminy -  9.529.983zł, w tym: 

- udziały gminy w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa - 2.176.970zł, 

- środki pochodzące z budżetu Unii Europej-
skiej - 2.622.525zł; 

2) dotacje celowe - 3.724.336zł, w tym: na zada-
nia własne - 728.390zł, na zadania zlecone  
- 2.995.946zł; 

3) subwencje - 6.489.941zł, w tym subwencja 
oświatowa - 4.858.538zł. 

Wydatki budżetowe w wysokości - 21.044.265zł,  
w tym: 

1) wydatki bieżące - 15.364.813zł; 

2) wydatki majątkowe - 5.679.452zł. 

Na zmiany planu budżetu w ciągu roku wpływ 
miały uzyskane ponadplanowe dochody, otrzyma-
ne dotacje celowe na zadania zlecone i własne 
gminy a także korekty w wysokościach dotacji 
celowych na zadania zlecone, zmiany w subwencji 
oświatowej. 

II. Realizacja dochodów budżetowych. 

W roku 2005 wykonano dochody w wysokości 
17.904.199zł, co stanowi 90,6% planu rocznego,  
w tym: 

1) dochody własne gminy - 7.697.726zł, w tym: 

- udziały gminy w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa - 2.235.436zł, 

- środki pochodzące z budżetu Unii Europej-
skiej - 349.192zł; 

2) dotacje celowe - 3.716.165zł, w tym: na zada-
nia własne - 721.559zł, na zadania zlecone  
- 2.994.606zł; 

3) subwencje - 6.490.308zł, w tym subwencja 
oświatowa - 4.858.905zł. 

Dochody własne gminy zostały wykonane w kwo-
cie 7.698.126zł, tj. w wysokości 80,7% planowa-
nych.  

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są 
podstawowe dochody podatkowe, których wpływy 
wyniosły 6.050.435zł, tj. 63,4% planowanych do-
chodów własnych, w tym realizacja wpływów wg 
poszczególnych podatków wynosi: 

- udziały w dochodach budżetu państwa  
- 2.235.436zł (29,0% wykonanych dochodów 
własnych), 

- podatek od nieruchomości - 3.156.042zł 
(40,0%), 

- opłata skarbowa - 25.409zł (0,3%), 

- podatek rolny - 227.717zł (2,8%), 

- podatek leśny - 136.186zł (1,7%), 

- podatek od środków transportowych - 164.096zł 
(2,1%), 

- wpływy z karty podatkowej - 13.183zł (0,1%), 

- podatek od czynności cywilnoprawnych  
- 92.366zł (1,1%). 

W miesiącu maju 2005r. wyegzekwowana została 
na drodze egzekucji komorniczej należność stano-
wiąca zaległości podatkowe od PKP Ostrów Wlkp. 
za okres drugiego półrocza 2004 roku na łączną 
kwotę 298.966zł. W miesiącu grudniu podatnik 
wpłacił należności podatkowe za 2 kwartały 2005r. 
powodując wygaśniecie toczonej egzekucji ko-
morniczej w Urzędzie Skarbowym w Poznaniu. Od 
1 maja 2005r. zobowiązania PKP Ostrów przejęła 
PKP S.A. Centrala Zakład Gospodarowania nieru-
chomości w Poznaniu; w dalszym ciągu występują 
znaczące kwoty zaległości, które na 31 grudnia br. 
wynoszą 291.372,30 wraz z należnymi odsetkami 
w wysokości 9.572zł. 

Kwoty należne budżetowi gminy w poszczegól-
nych podatkach kształtuje się następująco: 

- podatek od nieruchomości - 922.809zł, w tym: 
od osób prawnych - 502.652zł, 

- podatek rolny - 506.881zł, w tym od osób 
prawnych - 328.179zł 

- podatek od środków transportowych - 11.334zł, 
w tym: osób fizycznych - 11.322zł. 

Na zalegających z zapłatą w poszczególnych po-
datkach i opłatach windykowanych przez tut. 
Urząd wszczęto postępowanie egzekucyjne po-
przez wystawienie i doręczenie upomnień, a także 
tytułów egzekucyjnych, których wystawiono 207 
sztuk na łączną kwotę zaległości 388.700zł.  

Tytuły te przekazano komornikom skarbowym 
celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego 
wobec dłużników. 

Wartość zaległości od osób prawnych w zaległo-
ściach podatkowych ogółem z poszczególnych 
tytułów jest porównywalny w odniesieniu do tych 
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samych kryteriów roku ubiegłego, niemniej jednak 
nastąpił wzrost kwot wierzytelności od osób 
prawnych odpowiednio: w podatku od nierucho-
mości o 10%, w podatku rolnym o ponad 25%. 

Wzrost kwoty zaległości w podatku rolnym od 
osób prawnych wynika z braku możliwości wyeg-
zekwowania zaległości od firmy Pol - Agrar, na 
której ciążą zaległości na łączną kwotę ponad 
328.000zł plus należne odsetki za zwłokę, które na 
31 grudnia 2005r. wynoszą 67.000zł. Zaległość 
„Pol - Agrar” zabezpieczona jest na hipotece. 

W ramach pozostałych dochodów własnych gmi-
ny, realizacja wpływów wg ważniejszych źródeł 
dochodów przedstawia się następująco: 

1) z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzy-
skano kwotę 256.432zł (124,7% planu); 

2) z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano kwotę 
82.451zł (76,3%); 

3) z tytułu odsetek od środków finansowych 
gromadzonych na rachunkach bankowych  
(w tym również od lokat) uzyskano kwotę 
90.148zł (176,7%). 

W ramach udziałów we wpływach dochodów bu-
dżetu państwa - Urzędy Skarbowe m.in. w Zielonej 
Górze, Poznaniu, Warszawie, przekazały dochody 
w kwocie 288.596zł, tj.96,1% wielkości planowanej 
z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób 
prawnych. 

Natomiast Ministerstwo Finansów z tytułu udzia-
łów od wpływów podatku dochodowego od osób 
fizycznych przekazało kwotę 1.946.840zł. Przekaza-
ne wpływy stanowią 103,7% planowanej wielko-
ści. 

W zakresie dotacji celowych uzyskano 3.716.165zł, 
z tego: 

na zadania własne gminy - 721.559zł, z tego mię-
dzy innymi: 

a) kwotę 5.647zł z Kuratorium Oświaty na finan-
sowanie wyprawki szkolnej, 

b) kwotę 146.177zł z Kuratorium Oświaty na po-
krycie kosztów udzielania przez gminy eduka-
cyjnej pomocy materialnej dla uczniów,  
o charakterze socjalnym, 

c) kwotę 400zł z Kuratorium Oświaty na pokry-
cie kosztów komisji kwalifikacyjnych i egza-
minacyjnych powołanych dla nauczycieli 
ubiegających się o wyższy stopień awansu 
zawodowego oraz 20.035zł z Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego jako refundacja po-
niesionych wydatków z roku 2004 na realiza-
cję projektu w ramach programu PAOW, 
9.000zł z Ministerstwa Kultury na zadania  
z zakresu kultury objęte mecenatem państwa 
w ramach Programu Operacyjnego „Promo-

cja Czytelnictwa - rozwój bibliotek oraz po-
prawa jakości i dostępności zbiorów”, 

d) kwotę 540.300zł z Lubuskiego Urzędu Woje-
wódzkiego na zadania z zakresu pomocy spo-
łecznej, z tego: 

- 330.000zł na zasiłki okresowe i pomoc  
w naturze, 

- 67.800zł na koszty obsługi, 

- 142.500zł na zakup środków żywności  
z tzw. Programu „Posiłek dla potrzebują-
cych”, 

na zadania zlecone kwotę 2.994.606zł, z tego: 

a) kwotę 84.000zł z LUW na zadania zlecone re-
alizowane przez administrację rządową, 

b) kwotę 39.626zł z Krajowego Biura Wyborcze-
go na prowadzenie rejestru wyborców, wybo-
ry Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wybory do sejmu i Senatu, 

c) kwotę 4.000zł z LUW na realizację zadań z za-
kresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony 
przeciwpożarowej, 

d) kwotę 2.866.980zł z LUW na realizację zadań  
z zakresu pomocy społecznej. 

Z tytułu subwencji uzyskano kwotę 6.490.308zł, 
tj.100,00% planowanej, w tym: 

- część oświatowa - 4.858.905zł - 100,00%  

- część wyrównawcza - 1.631.403zł - 100,00%. 

Z budżetu Unii Europejskiej gmina otrzymała jako 
refundację poniesionych wydatków na realizacje 
inwestycji tylko 259.488,36zł i kwota ta została 
przeznaczona na spłatę części pożyczki otrzymanej 
z budżetu państwa na prefinansowanie środków 
unijnych. 

III. Realizacja wydatków budżetowych. 

Do 31 grudnia 2005r z budżetu gminy wydatkowa-
no kwotę 20.408.634zł, co stanowi 96,98% wielko-
ści planowanej, z tego na: 

- zadania bieżące - 14.828.067zł (96,5% plano-
wanych), 

- zadania inwestycyjne - 5.580.567zł (98,2% 
planowanych). 

1. Wydatki bieżące. 

Struktura branżowa wydatków poniesionych  
w ramach bieżącego finansowania kosztów dzia-
łalności jednostek samorządowych przedstawia 
się następująco: 

1. Rolnictwo - 26.342zł, tj.0,1% wykonanych wy-
datków bieżących  

2. Leśnictwo - 3.673zł, tj.0,0% 
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3. Transport i łączność - 64.518zł, tj.0,4% 

4. Gospodarkę mieszkaniową - 571.343zł, tj.3,8% 

5. Działalność usługową - 102.624zł, tj.0,6% 

6. Administrację publiczną - 1.710.674zł, tj. 11,5% 

7. Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są-
downictwa - 39.623zł, tj. 0,2% 

8. Obrona narodowa - 0zł, tj. 0,0% 

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-
pożarowa - 214.937zł, tj. 1,4% 

10. Oświatę - 5.980.287zł, tj.40,3% 

11. Edukacyjną opiekę wychowawczą - 553.644zł, 
tj. 3,7% 

12. Ochronę zdrowia - 175.151zł, tj. 1,1% 

13. Gospodarkę komunalną - 279.943zł, tj. 1,8% 

14. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego  
- 595.643zł, tj. 4,0% 

15. Kulturę fizyczną i sport - 349.288zł, tj. 2,3% 

16. Obsługę długu gminy - 41.328zł, tj. 0,2% 

17. Wydatki związane z poborem dochodów od 
osób prawnych, od osób fizycznych i od in-
nych jednostek nie posiadających osobowo-
ści prawnej wyniosły 60.582zł, tj.0,4% wyko-
nanych wydatków bieżących ogółem. 

W zakresie wydatków bieżących poniesionych na 
rolnictwo w wysokości 26.342zł, wydatkowano 
między innymi kwotę 4.626zł i przekazano Lubu-
skiej Izbie Rolniczej z tyt. 2% odpisów od uzyska-
nych wpływów z podatku rolnego oraz 17.369zł 
wydatkowano na bieżące utrzymanie urządzeń 
melioracyjnych. 

W dziale leśnictwo wydatkowano kwotę 3.673zł 
m.in. na opłaty za wyłączenie gruntów leśnych 
przejętych przez gminę od Lasów Państwowych. 

Na koszty utrzymania dróg gminnych wydatkowa-
no 9.524zł na zakup materiałów oraz na bieżącą 
konserwację dróg powiatowych zakupiono mate-
riał na kwotę 54.994zł ze środków przekazanych  
z powiatu w ramach porozumienia między jed-
nostkami samorządowymi. 

Z wydatków bieżących budżetu na finansowanie 
zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej wy-
datkowano kwotę 571.343zł, z tego m.in. na: 

- dotacje dla zakładu budżetowego (Zakład 
Komunalny) - 507.000zł, 

- zakup materiałów i usług na bieżące utrzy-
manie - 64.343zł. 

W zakresie działalności usługowej wydatkowano 
kwotę 102.624zł, w tym na: 

- plany zagospodarowania przestrzennego  
- 26.000zł,  

- opracowania dokumentacji geodezyjnej i kar-
tograficznej - 45.122zł,  

- koszty utrzymania cmentarzy komunalnych  
- 31.502zł. 

Na koszty utrzymania Ochotniczych Straży Pożar-
nych wydatkowano środki finansowe w wysokości 
128.315zł, a wydatkowano je m.in. na: 

- zakupy paliwa, materiałów i sprzętu pożarni-
czego, części zamiennych itp. - 54.486zł, 

- zakup energii - 8.191zł, 

- konserwację i obsługę samochodów pożarni-
czych oraz zakup usług remontowych i pozo-
stałych - 19.535zł, 

- ryczałt Komendanta Gminnego OSP -  7.200zł, 

- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i stra-
żaków - 3.714zł. 

Na koszty utrzymania straży miejskiej wydatkowa-
no kwotę 72.256zł, w tym: 

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagro-
dzeń - 70.124zł. 

W ramach wydatków bieżących na finansowanie 
zadań w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wy-
chowawczej (łącznie z przedszkolami i oddziałami 
przedszkolnymi) wydatkowano kwotę 6.633.784zł. 
Z powyższej kwoty wydatkowano między innymi 
na koszty: 

- utrzymania szkół podstawowych - 3.556.576zł,  

- utrzymania gimnazjum - 1.179.173zł, 

- dowożenia uczniów do szkół - 201.364zł, 

- utrzymanie administracji oświatowej - 188.342zł, 

- utrzymanie świetlic szkolnych - 407.467zł,  

- utrzymania przedszkoli - 782.678zł, w tym: do-
tacja podmiotowa dla przedszkola publiczne-
go - 468.150zł, dla niepublicznych przedszkoli 
- 161.172zł. 

Z poniesionych wydatków bieżących na oświatę  
i wychowanie – 4.404.448zł stanowią wydatki na 
wynagrodzenia i pochodne od płac, z tego: 

- wynagrodzenia - 3.624.667zł, 

- pochodne od wynagrodzeń - 779.781zł. 

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 
(w tym dodatki mieszkaniowe) wyniosły 225.766zł.  

Na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 175.151zł, 
z tego na działania profilaktyczne w zakresie zwalcza-
nia alkoholizmu 121.074; między innymi na: 

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 17.197zł, 
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- diety dla GKRPA - 17.800zł. 

Na zadania własne w zakresie pomocy społecznej 
w ramach środków własnych gminy i dotacji ce-
lowych wydatkowano 1.191.486zł, z tego miedzy 
innymi na: 

- posiłki dla potrzebujących i dzieci w szkołach 
- 286.950zł, 

- zasiłki celowe i w naturze - 558.250zł, 

- utrzymanie OPS - 67.800zł, 

- dodatki mieszkaniowe dla osób, którym przy-
znano te dodatki - 172.127zł. 

Natomiast w ramach środków otrzymanych z bu-
dżetu państwa na realizację bieżących zadań zle-
conych w zakresie pomocy społecznej wydatko-
wano kwotę 2.863.430zł na sfinansowanie między 
innymi następujących świadczeń: 

- świadczenia społeczne, zasiłki i pomoc w na-
turze - 281.300zł, 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 33.000zł, 

- świadczenia rodzinne - 2.472.926zł, 

- koszty utrzymania obsługi świadczeń - 65.704zł. 

Ogółem pomocą społeczną na terenie gminy  
i miasta objętych było 539 rodzin, z tego 391 ro-
dzin z terenu wsi .Największą grupę rodzin – bo aż 
355-objętych pomocą społeczną stanowią rodziny, 
w których średnio 2 osoby zarejestrowane są  
w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasił-
ku. 

Z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Wojewódz-
kiego na dofinansowanie dożywiania dzieci wy-
datkowano kwotę 137.500zł. 

W ramach otrzymanych dotacji celowych na reali-
zację zadań zleconych w zakresie administracji 
rządowej sfinansowano wydatki bieżące na ten cel 
w kwocie 84.000zł stanowiące 64,3% planowanych 
ogółem w administracji rządowej. Były to wydatki 
na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowni-
ków USC.  

W ramach środków własnych gminy na bieżące 
koszty utrzymania administracji publicznej wydat-
kowano kwotę 1.626.674zł, z tego na: 

- dofinansowanie kosztów utrzymania admini-
stracji rządowej - 43.046zł (35,7%), 

- obsługę Rady Miejskiej - 163.008zł (91,2%), 

- utrzymanie Urzędu Gminy - 1.386.109zł (93,9%), 

- promocję gminy i pozostałą działalność  
- 34.511zł (82,5%). 

Na obsługę Rady wydatkowano środki finansowe 
na następujące zadania: 

- diety radnych i zryczałtowane diety sołtysów  

- 73.220zł, 

- materiały i usługi (m.in. organizacja sesji, 
komisji, imprez - 40.923zł, w tym koszty reda-
gowania miesięcznika „U NAS” - 33.508zł. 

Na bieżące koszty utrzymania Urzędu Gminy wy-
datkowano 1.386.109zł i z powyższej kwoty sfinan-
sowano m. in.: 

1) wynagrodzenia i pochodne od płac pracowni-
ków - 1.058.839zł, w tym: 

- dodatkowe nagrody roczne („13”) - 61.432zł, 

- wynagrodzenie za prace zlecone - 1.496zł; 

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych - 16.200zł; 

3) podróże służbowe krajowe i zagraniczne  
- 15.625zł; 

4) zakupy m. in. materiałów biurowych, opału,  
- 55.232zł; 

5) zakup energii - 42.528zł; 

6) usługi (m. in. opłaty pocztowe, telefoniczne)  
- 166.005zł; 

7) opłaty i składki - 15.065zł. 

Na koszty obsługi długu gminy (spłata odsetek od 
kredytów i pożyczek) wydatkowano kwotę 41.328zł. 

2. Wydatki inwestycyjne. 

W 2005 roku na sfinansowanie zadań majątko-
wych z budżetu gminy wydatkowano kwotę 
5.580.567zł, co stanowi 98,2% wielkości planowa-
nych (po dokonanych zmianach), a wykonanie 
wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne 
przedstawiono w tabeli IV. 

W ramach projektów realizowanych z udziałem 
środków unijnych rozpoczęto budowę kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Leśniów Wielki, 
Sudoł, Płoty. Wydatki tego projektu w omawianym 
okresie wyniosły 3.906.221 złotych, z tego współfi-
nansowane ze środków Unii Europejskiej w wyso-
kości 2.508.856zł. Na pokrycie wydatków do wyso-
kości udziału środków unijnych zaciągnięta została 
pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie 
całego zadania w podziale kwot na lata realizacji 
zadania 2005 - 2006.W roku 2005 złożone zostały 
do Instytucji Pośredniczącej wnioski o płatność na 
całość planowanych i wykonanych wydatków pod-
legających refundacji z budżetu Unii. Do końca 
roku 2005 na rachunek budżetu wpłynęło tylko 
259.488zł tytułem zwrotu poniesionych wydatków. 
Rzeczowe zakończenie inwestycji planowane jest 
na wrzesień 2006r. 

We wrześniu 2005r. zostały zakwalifikowane wnio-
ski o dofinansowanie realizacji projektów: remon-
tu Wiejskiego Domu Kultury, doposażenia boiska, 
urządzenia placu zabaw dla dzieci w Leśniowie 
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Wielkim oraz adaptacji Wiejskiego Domu Kultury, 
modernizacji boiska oraz zagospodarowanie pla-
ców w miejscowości Nietkowice w ramach działa-
nia Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dzie-
dzictwa kulturowego. Realizacja projektów w roku 
2005 kosztowała ponad 9 tys. złotych; planowane 
zakończenie w 2006 na łączną wartość dofinanso-
wania ze środków unijnych w wysokości do 
400.319zł. 

Rozpoczęto budowę budynku dydaktycznego gim-
nazjum w Czerwieńsku w całości finansowanej  
z dochodów własnych gminy. Środki finansowe 
wydatkowane w roku 2005 na realizację tego za-
dania wyniosły ponad 1.006 tysięcy złotych. Podję-
te są działania mające na celu pozyskanie środków 
finansowych z budżetu państwa oraz z funduszy 
celowych. 

Ponadto zmodernizowano kotłownię i wymieniono 
piec centralnego ogrzewania na gazowy na łączną 
wartość 99.853złote w obiekcie przedszkola pu-
blicznego Wykonane zostały modernizacje budyn-
ków użyteczności publicznej na łączną kwotę po-
nad 100 tys. złotych, w tym wymiana pokrycia 
dachowego na budynku przychodni zdrowia  
w Czerwieńsku, remont świetlicy w Laskach, przy-
łącze gazowe wraz modernizacją kotłowni w bu-
dynku przy ulicy Kwiatowej. 

Wybudowana lub wymieniona została nawierzch-
nia dróg gminnych na terenie gminy na łączną 
wartość ponad 246 tysięcy złotych, w tym ponad 
21 tysięcy złotych ze środków Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. 

Na obiektach sportowych wybudowano siedziska, 
postawione zostały wiaty przystankowe w miej-
scowościach Płoty, Bródki, Dobrzęcin, wybudowa-
ne lub wymienione zostały punkty świetlne  
w miejscowościach Będów, Boryń, Czerwieńsk, 
Laski, Sudoł, Sycowice. 

Rozpoczęte zostały procedury służące składaniu 
wniosków na programy i projekty w ramach fun-
duszy strukturalnych. Wydatki zostały poniesione 
więc między innymi na opracowanie studium wy-
konalności, raporty oddziaływania, wnioski aplika-
cyjne oraz audyt energetyczny na łączną wartość 
ponad 52,5 tys. złotych do realizacji projektów  
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowe-
go Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Oceniając wykonanie budżetu Gminy za 2005 rok 
zauważyć należy, że budżet zamknął się deficytem 
w wysokości 2.504.435zł,(planowany 1.300.000zł), 
przy czym 2.258.552zł jest deficytem na środkach 
funduszy Unijnych. Pokryciem deficytu na środ-
kach unijnych jest pożyczka z budżetu państwa na 
prefinansowanie udziału środków unijnych w reali-
zacji projektu w ramach programu ZPORR w wy-
sokości 2.249.368zł oraz środki własne budżetu. 

Z zaplanowanej wielkości środków z budżetu Unii 

w roku 2005 w wysokości 2.532.489zł z tytułu re-
fundacji wydatków poniesionych na realizację 
projektów współfinansowanych ze środków unij-
nych, gmina otrzymała tylko 259.488 złotych. 

W 2005r. z wolnych środków budżetu dokonano 
zaplanowanej spłaty zadłużenia gminy z lat ubie-
głych z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych 
na inwestycje w kwocie 217.240zł. 

Działalność pozabudżetowa. 

1. Zakład Komunalny (zakład budżetowy). 

a) przychody  

Na koszty działalności Zakładu Komunalnego 
przewidziano następujące wielkości środków fi-
nansowych (po dokonanych zmianach planu): 

dotacja z budżetu gminy w kwocie 507.000zł, 

dochody własne zakładu w kwocie 1.849.304zł,  
w tym:  

- z tyt. czynszów mieszkaniowych - 425.614zł, 

- z tyt. opłat za wodę, ścieki i usługi  
- 1.410.595zł. 

Realizacja tych wielkości przedstawia się następu-
jąco: 

- uzyskano przychody własne w wysokości 
1.359.283zł co stanowi 73,5% planowanych, 
wykonanie przychodów jest więc o 15,1% 
mniejsze niż w porównywalnym okresie roku 
ubiegłego, 

- otrzymano z budżetu dotację w kwocie 
507.000zł (100,0%), 

- z tyt. czynszów mieszkaniowych uzyskano 
425.611zł (99,9% planu), 

- z tyt. opłat za wodę, ścieki i usługi w zakresie 
co i cw uzyskano 922.033zł (65,3% planu). 

Stan środków obrotowych netto na początek okre-
su sprawozdawczego wynosił 290.163zł. 

Stan należności Zakładu (zaległości dłużników) na 
dzień 31 grudnia 2005r. wynosi 653.509zł (stan 
początkowy na 2005r. 833.379zł), z tego: 

- z tytułu należności za czynsze mieszkaniowe  
- 198.469zł, 

- z tytułu należności za wodę i ścieki i dostar-
czone ciepło - 455.040zł. 

Znaczne obniżenie wielkości wierzytelności zakła-
du niewątpliwie spowodowane jest czynnościami 
windykacyjnymi, prowadzonymi przez zakład, bo-
wiem w 2005r. wystosowano łącznie 656 wezwań 
do zapłaty, z czego 199 dotyczyło regulowania 
należności za opłaty czynszowe na łączną wartość 
235.056zł i 457 wezwań na łączną wartość 
275.400zł do zalegających za dostawę wody. 
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Ponadto na drogę postępowania sądowego skie-
rowano 12 pozwów na łączną wartość ponad  
54 tys. złotych.  

W dalszym ciągu jednak tak wysoki stan należno-
ści spowodowany jest w głównej mierze z zaprze-
staniem dokonywania przez wielu zobowiązanych 
(w tym wspólnoty mieszkaniowe) dobrowolnych 
wpłat z tytułu dostawy ciepła i wody. 

b) wydatki 

Na działalność wydatkowano kwotę 2.080.430zł, co 
stanowi 87,6% kwoty planowanej.  

Z powyższej wielkości środków na wynagrodzenia 
pracowników i pochodnych od płac („13”, składki 
ZUS, składki na fundusz pracy) oraz fundusz so-
cjalny wydatkowano kwotę 1.070.254zł, co stanowi 
51,4% wydatkowanych środków, z tego na wyna-
grodzenia osobowe - 891.502zł.  

W zakładzie komunalnym zatrudnionych było  
w omawianym okresie sprawozdawczym łącznie 
32,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.  

Z pozostałych rodzajów wydatków najwyższe za-
angażowanie środków finansowych nastąpiło na: 

- zakup materiałów i wyposażenia (142.519zł) 
obejmujące zakupy materiałów budowlanych 
do bieżących prac remontowych budynków 
komunalnych, awarii wodociągów i kanaliza-
cji itp., 

- zakupy energii (478.658zł) obejmujące m. in. 
zakup energii elektrycznej, gazu oraz energii 
cieplnej do ogrzewania budynków mieszkal-
nych. Koszty energii elektrycznej w głównej 
mierze przeznaczane są na eksploatację 
oczyszczalni ścieków oraz funkcjonowanie 
wodociągów natomiast gazu na produkcję  
i dostarczanie ciepła i ciepłej wody. 

Na koszty usług pozostałych wydatkowano kwotę 
269.560zł. 

Zobowiązania Zakładu według stanu na 31 grud-
nia 2005r. wynoszą kwotę 587.873zł, w tym z tyt. 
dostaw i usług – 281.263zł. Wynikają one w głów-
nej mierze z braku płynności finansowej spowo-
dowanej brakiem wpływów należności pienięż-
nych od dłużników. 

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu 
sprawozdawczego wyniósł 76.016zł. 

2. Przedszkole (zakład budżetowy). 

Na terenie gminy w formie zakładu budżetowego 
działa 1 przedszkole 4 oddziałowe w Czerwieńsku. 

W zakresie przychodów własnych w Przedszkolu 
uzyskano kwotę 127.064zł, tj. 86,3% planu. 

Na pokrycie kosztów funkcjonowania tej placówki 
opiekuńczo - wychowawczej z budżetu gminy 

przekazano dotację podmiotową w wysokości 
468.150zł, co stanowi 100% wielkości planowanej 
oraz przekazana została dotacja celowa w wysoko-
ści 100.000zł na inwestycję proekologiczną - mo-
dernizacja kotłowni i wymiana pieca na gazowy. 

Wydatki (koszty) bieżące poniesione na utrzyma-
nie tej placówki wynoszą 606.226zł, w tym między 
innymi na: 

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 422.393zł, 
w tym na wypłatę „13” - 26.830zł, 

- zakup opału, środków czystości, itp. - 52.751zł, 

- energię elektryczną - 9.819zł, 

- usługi (opłaty pocztowe, telefon, itp.) - 22.605zł, 

- fundusz świadczeń socjalnych - 18.041zł. 

Z wyżywienia korzystało średnio 56 dzieci a opłatę 
stałą wnosi 61 dzieci. Na koszty wyżywienie dzieci 
i personelu w przedszkolu wydatkowano kwotę 
46.015zł. 

Ogółem do przedszkola w 2005r. uczęszczało 
średnio 120 dzieci, w tym 35 dzieci to 3-5 – latki, 
do klas „0” uczęszczało 61 dzieci. 

3. Środki specjalne. 

Rachunki środków specjalnych jednostek budże-
towych gminy zostały do 30 czerwca 2005r. zlikwi-
dowane zgodnie z zapisem ustawowym. 

Do czasu funkcjonowania w/w uzyskano przycho-
dy w wysokości 33.876zł, tj.18,06% planowanych, 
przy stanie środków obrotowych na początek roku 
wynoszącym kwotę 45.406zł. 

Wydatkowano natomiast kwotę 79.282zł (42,27% 
planu), z tego m.in. na: 

- zakupy materiałów na remonty dróg - 6.749zł, 

- żywienie dzieci w świetlicach szkolnych  
- 39.737zł, 

- zakup usług pozostałych - 2.933zł. 

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicz-
nych w zakresie dotyczącym środków specjalnych, 
zostały one zlikwidowane a środki finansowe  
z rachunków tych środków w wysokości 11.362zł 
zostały przekazane na rachunek budżetu gminy. 

4. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. 

Stan środków finansowych na początek roku wy-
nosił 449.167zł. W ciągu roku 2005 uzyskano 
wpływy w wysokości 97.052zł (136,6% planowa-
nych) z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego. 

Wydatkowano natomiast kwotę 67.224zł na nastę-
pujące zadania: 

- 18.284zł na usługi w zakresie selektywnej 
zbiórki odpadów, 
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- 2.290zł na opłaty i składki, 

- 46.650zł na wydatki majątkowe służące 
ochronie środowiska. 

Z kwoty wydatków majątkowych między innymi 
18.690zł przeznaczono na rekultywację wysypisk 
komunalnych, 19.000zł wydatkowano na koszty 
projektu budowlanego na oczyszczalnię ścieków  
w Dobrzęcinie, 5.800zł na projekty przyłączy prze-
pompowni do kanalizacji. 

Z wydatków majątkowych rzeczowo (w zakresie 

robót budowlanych) zostało zrealizowane przed-
sięwzięcie pn. „Przebudowa istniejącej oczyszczal-
ni ścieków na stację zlewną ścieków dowożonych” 
w Czerwieńsku. Finansowa realizacja nastąpi  
w pierwszych miesiącach roku 2006. 

Projekt został zgłoszony do współfinansowania ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Interreg III A Polska (woj. Lubuskie) – Kraj Związ-
kowy Brandenburgia 2000 – 2006. 

Na dzień 31 grudnia 2005r. stan środków finanso-
wych funduszu wynosił kwotę 478.995zł. 

=================================================================================== 
 

2212 
 

SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY W SZLICHTYNGOWEJ 

ZA 2005 ROK 
 
Budżet Miasta i Gminy w Szlichtyngowej wg stanu 
na 31 grudnia 2005r. po uwzględnieniu zmian  
w budżecie stanowi kwotę: 

- dochody – 11.718.992zł, 

- wydatki – 10.860.042zł. 

Planowana nadwyżka 858.950zł. 

Budżet na rok 2005 uchwalony został przez Radę 
Miejską 10 grudnia 2004 roku uchwałą Rady  
Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XX/129/2004 z dnia 
10 grudnia 2004 roku Uchwała Budżetowa na rok 
2005 na podstawie procedury uchwalania budżetu. 
W ciągu roku był wielokrotnie zmieniany. 

Ustawa o finansach publicznych przewiduje, że wy-
datki i rozchody uzyskane w omawianym okresie 
muszą mieć pokrycie finansowe w osiąganych do-
chodach i przychodach w tym samym roku. Mając to 
na uwadze w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miej-
skiej przedstawiono planowane wydatki na rok 2005 
i rozchody oraz dochody i przychody budżetu. 

Zestawienie przychodów i rozchodów po wpro-
wadzonych zmianach budżetu w ciągu roku przed-
stawiają się następująco: 

Finansowanie:  

Przychody w kwocie 975.310zł, w tym: 

przychody budżetu z: 

1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań kredytowych na 
rok 2005 w kwocie 975.310zł, 

dochody budżetu planowane na rok 2005 w kwo-
cie 11.718.992zł. 

Razem przychody i dochody w kwocie 12.694.302zł. 

Rozchody w kwocie 1.834.260zł, w tym: 

spłata pożyczek i kredytów, w tym:  

1) spłata kredytu komercyjnego w kwocie 
91.900zł zaciągniętego w Banku Pocztowym 
w Zielonej Górze; 

2) spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej 
Górze w kwocie 25.000zł; 

3) spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska 
w kwocie 1.717.360zł. 

Wydatki budżetu w kwocie 10.860.042zł. 

Razem rozchody i wydatki budżetu w kwocie 
12.694.302zł. 

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 858.950zł. 

Wykonanie budżetu za rok 2005 przedstawia się 
następująco:  

Planowane dochody 11.718.992zł, wykonanie 
11.630.170zł, co stanowi 99,24% planu rocznego. 

Planowane wydatki 10.860.042zł, wykonanie 
10.693.320zł, co stanowi 98,46% planu rocznego. 

Planowana nadwyżka budżetu na rok 2005  
– 858.950zł. 

Wykonana nadwyżka budżetu rok 2005 – 936.850zł. 

Finansowanie budżetu za rok 2005: 

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie 
1.834.260zł, 

- zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 
975.310zł. 

Ogółem finansowanie – 858.950zł. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005 
polega na przedstawieniu stopnia wykonania do-
chodów i wydatków budżetowych, którymi dyspo-
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nowała Rada Miejska w 2005 roku. 

W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono 
strukturę dochodów z punktu widzenia ich źródeł 
powstania. 

Dochody przedstawione w tabeli pn. „Realizacja 
budżetu – Dochody za 2005 rok” przedstawiają się 
następująco: 

Średnia wielkość niektórych dochodów własnych 
w budżecie stanowi: 

- podatek rolny 100% planu rocznego, 

- podatek od nieruchomości 100% planu rocz-
nego, 

- podatek leśny 100% planu rocznego, 

- opłata eksploatacyjna 99,99% planu rocznego, 

- podatek od środków transportowych 96,49% 

planu rocznego. 

Podstawowe dochody budżetowe za rok 2005 wyko-
nano średnio 99,29% planu rocznego za rok 2005. 

Udział dochodów własnych gminy stanowi w bu-
dżecie: 

- planowane dochody 29,55%, 

- wykonane dochody 30,59%. 

Dochód własny na jednego mieszkańca stanowi 
688,11zł w roku 2005. 

Budżet gminy (dochody) w przeliczeniu na 1 miesz-
kańca kształtuje się w następujących wielkościach: 

- do planu – 2.266,70zł, 

- do wykonania – 2.249,50zł. 

Tabela Nr 1 
Realizacja budżetu – dochody za rok 2005 

 

Lp. Treść Plan Wykonanie % 
1 2 3 4 5 
 Dochody ogółem, w tym: 11.718.992 11.630.170 99,24 
 Dochody własne, w tym: 3.463.114 3.557.544 102,73 
1. Podatek rolny 334.518 336.426 100,57 
2. Podatek od nieruchomości 1.169.000 1.173.160 100,35 
3. Podatek leśny 27.600 27.719 100,43 
4. Podatek od środków transportowych 39.300 37.924 96,49 
5. Wpływy z opłaty targowej  3.300 4.260 129,09 
6. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 368.400 368.393 99,99 
7. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami ogółem  463.922 434.213 93,60 
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych  10.660 29.924 280,71 
9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  72.300 72.300 100 
10. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opła-

cany w formie karty podatkowej  1.000 1.173 117,3 
11. Pozostałe dochody 190.462 193.287 101,48 
12. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa, w tym: 782.652 878.765 112,28 
 Podatek dochodowy od osób fizycznych  767.021 795.367 103,69 
 Podatek dochodowy od osób prawnych  15.631 83.398 533,54 
 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz inne 

środki pozyskiwane z różnych źródeł, w tym: 4.484.561 4.301.309 95,91 
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami, w tym: 1.179.431 1.179.127 99,97 

 - Administracja publiczna  63.800 63.525 99,56 
 - Obrona narodowa  395 395 100 
 - Pomoc społeczna  1.096.114 1.096.085 99,99 
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa  19.122 19.122 100 
2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów publicznych  11.549 11.549 100 
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bie-

żące realizowane przez gminę na podstawie porozumień  6.000 6.000 100 
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1 2 3 4 5 
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin  315.961 309.194 97,85 
 - Oświata i wychowanie 18.799 12.079 64,25 
 - Pomoc społeczna  225.700 225.676 99,98 
 - Edukacyjna opieka wychowawcza  71.462 71.439 99,96 
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związ-

ków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów wo-
jewództw, pozyskane z innych źródeł, w tym:  2.971.620 2.795.439 94,07 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2.971.620 2.795.439 94,07 
 Subwencje ogólne z budżetu państwa dla jednostek samo-

rządu terytorialnego, w tym: 3.771.317 3.771.317 100 
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego  2.865.248 2.865.248 100 
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  906.069 906.069 100 
 
Struktura dochodów za 2005 roku (plan, wykona-
nie):  

- dochody własne (29,55%, 30,59%), 

- dotacje celowe oraz środki pozyskane z in-
nych źródeł (38,26%, 36,98%).  

Struktura dochodów budżetowych za 2005 rok wg 
ich źródeł finansowania (wykresy) 

Plan   Wykonanie 

Dochody własne 29,55%      30,59% 

Dotacje celowe i środki  
z innych źródeł  38,26%      36,98% 

Subwencje ogółem  32,19%      32,43% 

Wykres Nr 1. Wykonanie planowanych dochodów. 
 

Planowane

29,55

38,26

32,19 Dochody własne

Dotacje celowe i środki z
innych źródeł

Subwencja ogólna
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Wykres Nr 2. Wykonanie dochodów za rok 2005. 

Wykonane 

30,59

36,98

32,43 Dochody własne

Dotacje celowe i środki z
innych źródeł

Subwencja ogólna

 
Tabela Nr 2 

 
Wykonanie dochodów za 2005 rok w układzie działów klasyfikacji budżetowej 

 
Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 
010 Rolnictwo i łowiectwo 700 0 0 
020 Leśnictwo 1.000 228 22,80 
600 Transport i łączność  1.063 0 
700 Gospodarka mieszkaniowa 463.922 434.213 93,60 
750 Administracja publiczna 69.915 75.221 107,58 
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa 19.122 19.122 100,00 
752 Obrona narodowa 395 395 100 
756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od in-

nych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 2.850.679 2.976.403 104,41 

758 Różne rozliczenia 3.771.317 3.771.479 100,01 
801 Oświata i wychowanie 164.887 142.343 86,32 
852 Pomoc społeczna 1.323.473 1.325.061 100,11 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71.462 71.439 99,96 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.971.620 2.795.439 94,07 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.500 17.764 169,18 
 Ogółem 11.718.992 11.630.170 99,24 

 
Struktura dochodów budżetowych w układzie dzia-
łów klasyfikacji budżetowej w % za 2005 rok 
przedstawia się następująco: (dział, %) 

010 Rolnictwo i łowiectwo - 0,00 

020 Leśnictwo - 0,01 

600 Transport i łączność - 0,01 

700 Gospodarka mieszkaniowa - 3,73 

750 Administracja publiczna - 0,65 

751 Urzędy naczelnych organów władzy pań-

stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic-
twa - 0,02 

752 Obrona narodowa - 0,01 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nieposiadających oso-
bowości prawnej oraz wydatki związane z ich po-
borem - 25,61 

758 Różne rozliczenia - 32,43 

801 Oświata i wychowanie - 1,23 

852 Pomoc społeczna - 11,39 
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854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 0,62 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
- 24,04 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
- 0,16 

Razem - 100,00. 

Wykres Nr 3. Wykres przedstawia strukturę dochodów za rok 2005 wg działów klasyfikacji budżeto-
wej. 
 

Rolnictwo i łowiectwo 0,00%

Transport i łączność 0,01%

Leśnictwo 0,01%

Gospodarka mieszkaniowa 3,73%

Administracja publiczna 0,65

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25,61%
Różne rozliczenia 32,43%

Oświata i wychowanie 1,23%

Pomoc społeczna 11,39%

Edukacyjna opieka wychowawcza 0,62%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24,04%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,16%

Kultura fizyczna i sport 0,00%

Urzedy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,02%

Obrona narodowa 0,01%

 
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obli-
czone za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 
2005r. wynoszą 119.112zł, w tym: 

- podatek rolny w kwocie: 0zł, 

- podatek od nieruchomości w kwocie 119.112zł.  

Udzielone przez gminę ulgi, odroczenia, umorze-
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nia, zwolnienia, zaniechanie poboru za 2005 roku 
stanowią kwotę 65.120zł, w tym: 

- w podatku rolnym – 15.608zł, 

- w podatku leśnym - 30zł, 

- w podatku od nieruchomości – 44.409zł, 

- w podatku od środków transportowych  
- 5.073zł. 

Należności w podatkach i opłatach lokalnych sta-
nowią 696.772zł, w tym zaległości – 446.901zł. 

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użyt-
kowanie wieczyste nieruchomości stanowią kwotę 
382zł, w tym zaległości 382zł. 

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt-
kowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów  
o podobnym charakterze stanowią kwotę 2.863zł, 
w tym zaległości 417zł. 

3. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników 
majątkowych stanowią kwotę 180.989zł, w tym 
zaległości 18.701zł. 

4. Podatek od działalności gospodarczej osób fi-
zycznych, opłacany w formie karty podatkowej 
stanowi kwotę 3.967zł, w tym zaległości 3.967zł. 

5. Podatek od nieruchomości stanowi kwotę 
347.630zł, w tym zaległości 347.630zł. 

6. Podatek rolny stanowi kwotę 61.721zł, w tym 
zaległości 61.721zł. 

7. Podatek leśny stanowi kwotę 192zł, w tym zale-
głości 192zł. 

8. Podatek od środków transportowych stanowi 
kwotę 13.891zł, w tym zaległości 13.891zł. 

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu po-
datków i opłat 85.137zł. 

Ogółem należności 696.772zł. 

Ogółem zaległości 446.901zł. 

Nadpłaty w podatkach i opłatach stanowią kwotę 
3.577zł. 

Realizację dochodów za 2005 wg klasyfikacji bu-
dżetowej przedstawia tabela, która stanowi załącz-
nik Nr 1 do powyższej informacji. 

Wydatki budżetowe za 2005 rok 

Planowane wydatki budżetowe na 2005 rok sta-
nowią kwotę 10.860.042zł a ich wykonanie za 2005 
roku stanowi kwotę 10.693.320zł, 98,46% planu 
rocznego. 

Tabela Nr 3 
 

Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków budżetowych za 2005 rok 

 
Treść Plan Wykonanie % 

Ogółem, w tym: 10.860.042 10.693.320 98,46 
- wydatki majątkowe 2.516.041 2.477.900 98,48 
- wydatki bieżące 8.344.001 8.215.420 98,45 
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: 4.376.268 4.346.664 99,32 
 Wynagrodzenia osobowe pracowników  3.238.646 3.233.134 99,82 
 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  229.676 227.087 98,87 
 Wynagrodzenia bezosobowe  160.123 149.116 93,12 
 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne  8.300 7.025 84,63 
 Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy  739.523 730.302 98,5 

2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  230.850 230.850 100 
3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  77.000 74.260 96,44 
4) wydatki na obsługę długu 250.250 247.539 98,91 
5) pozostałe wydatki 3.411.633 3.316.107 97,20 

 
Tabela Nr 4 

Zestawienie dochodów i wydatków za 2005 rok 
 

Dział Nazwa działu Dochody Wydatki 
1 2 3 4 
010 Rolnictwo i łowiectwo 0 15.922 
020 Leśnictwo 228  



Dziennik Urzędowy                                                -            -                                                              poz. 2213 
Województwa Lubuskiego Nr 121 
 

10003 

1 2 3 4 
600 Transport i łączność  1.063 27.815 
700 Gospodarka mieszkaniowa  434.213 32.926 
750 Administracja publiczna  75.221 1.439.367 
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa  19.122 19.122 
752 Obrona narodowa  395 395 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   80.679 
756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jedno-

stek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  
z ich poborem  2.976.403 34.445 

757 Obsługa długu publicznego  247.539 
758 Różne rozliczenia  3.771.479  
801 Oświata i wychowanie  142.343 3.727.324 
851 Ochrona zdrowia  0 56.253 
852 Pomoc społeczna  1.325.061 1.659.945 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza  71.439 72.789 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2.795.439 2.825.972 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  17.764 390.517 
926 Kultura fizyczna i sport  0 62.310 
 Ogółem 11.630.170 10.693.320 

 
Planowana nadwyżka budżetu za rok 2005 stanowi 
kwotę 858.950zł. 

Wykonana nadwyżka za 2005 roku stanowi kwotę 
936. 850zł. 

Rozchody ogółem: 

planowano 1.834.260zł, wykonano 1.834.260zł, w tym: 

- spłata kredytów i pożyczek planowano 
1.834.260zł, wykonano 1.834.260zł. 

Stan zobowiązań wg stanu na 31 grudnia 2005r. 
ogółem 3.508.475, w tym wobec banków: 

1) Bank Ochrony Środowiska Oddział w Pozna-
niu kwota 247.898,96zł; 

2) Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie 

Wlkp. w kwocie 975.310zł; 

3) Bank Pocztowy w Zielonej Górze w kwocie 
987 066zł; 

4) Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych 
Oddział w Rawiczu w kwocie 1.260.700zł 

wobec funduszy: 

1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska w Zielonej Górze w kwocie 
37.500zł. 

Ogółem zobowiązania kredytowe i pożyczki  
w kwocie 3.508.474,96zł. 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogó-
łem za 2005 roku wynosi: 
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Wykres Nr 4 i 5. 

Planowane wydatki majątkowe za 2005r.   Wykonanie wydatków majątkowych za 2005r. 
 

Do planu

23,16

76,84

Wydatki inwestycyjne

Pozostałe wydatki

 
 

Do wykonania

23,17

76,83

Wydatki inwestycyjne

Pozostałe wydatki

 
 

Struktura wydatków budżetowych za 2005 rok  
w układzie działów do ogólnej kwoty wydatków 
przedstawia się następująco: (dział, %) 

010 Rolnictwo i łowiectwo - 0,15 

020 Leśnictwo - 0,00 

600 Transport i łączność - 0,26 

700 Gospodarka mieszkaniowa - 0,31 

750 Administracja publiczna - 13,46 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwo-
wej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
- 0,18 

752 Obrona narodowa - 0,01 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-
pożarowa - 0,75 

756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych  

i od innych jednostek nieposiadających osobowo-
ści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
- 0,32 

757 Obsługa długu publicznego - 2,32  

758 Różne rozliczenia - 0 

801 Oświata i wychowanie - 34,86 

851 Ochrona zdrowia - 0,52 

852 Pomoc społeczna - 15,52 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 0,68 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
- 26,43 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
- 3,65 

926 Kultura fizyczna i sport - 0,58 

Razem - 100,00. 
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Rolnictwo i łowiectwo 0,15%

Transport i łączność 0,26%

Gospodarka mieszkaniowa 0,31%

Administracja publiczna 13,46

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,18%

Obrona narodowa 0,01%

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
0,32%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 0,75%

Obsługa długu publicznego 2,32%

Oświata i wychowanie 34,86%

Ochrona zdrowia 0,52%

Pomoc społeczna 15,52%

Edukacyjna opieka wychowawcza 0,68%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
26,43%
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Realizacja wydatków budżetowych w poszczegól-
nych działach gospodarki narodowej za 2005 rok 
przedstawia się następująco: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 

Wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo 

Na plan 19.650zł wykonano 15.922złzł, co stanowi 
81,02% z przeznaczeniem na: 

- melioracje wodne: na plan 1.000zł wykonano 
760zł co stanowi 76,00%, 

- 2% dochodu uzyskanego z podatku rolnego 
na rzecz Izby Rolniczej na plan 8.000zł, wyko-
nano 7.080zł co stanowi 88,50%, 

- pozostała działalność na plan 10.650zł wyko-
nano 8.082zł, co stanowi 75,88% planu rocz-
nego. 

Dział 600 Transport i łączność 

Wydatki w dziale Transport i łączność kształtują się 
następująco: 

Plan w kwocie 35.000zł wykonano 27.815zł, co 
stanowi 79,47%. 

W ramach tych środków przeprowadzono bieżące 
remonty i utrzymanie dróg gminnych. Przeprowa-
dzono remonty dróg w: 

1) droga gminna w Zamysłowie na kwotę 
988,42zł o długości 150mb szer. 3 mb; 

2) droga gminna gruntowa Puszcza – Zamysłów 
na kwotę 2.887,72zł na 500mb 4 szer.; 

3) droga gruntowa w Kowalewie na kwotę 
1.180,53zł o powierzchni 100mb szer. 4mb; 

4) modernizacja drogi do Puszczy – Osiedle Le-
śne na kwotę 1.772,92zł o powierzchni 100mb 
szerokości 6mb; 

5) szlakowanie drogi gminnej w Starych Drzew-
cach na kwotę 889,30zł (kierunek do Przybyl-
skiego); 

6) droga do osiedla mieszkaniowego w Starych 
Drzewcach na kwotę 2.379,37zł o długości 
800mb i szerokości 4mb; 

7) remont dróg gminnych asfaltowych na tere-
nie gminy na kwotę 4.460zł;  

8) remont mostu drogowego drewnianego na 
Rowie Krzyckim na kwotę 6.392,53zł; 

9) pozostałe wydatki na kwotę 6.864,21zł (inne 
prace, znakowanie, przystanki, wycinka drzew 
przydrożnych). 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Ogółem wydatki w tym dziale stanowią kwotę na 
plan 38.300zł, wykonano 32.26zł,co stanowi 
85,96% planu rocznego. 

W ramach środków na gospodarkę mieszkaniową 
dokonano wyceny lokali mieszkalnych i działek 
budowlanych zgłoszonych do sprzedaży. 

Dział 750 Administracja publiczna 

Wydatki na administrację publiczną kształtują się 
w następujący sposób: 

Na plan 1.459.217zł wydano kwotę 1.439.367zł co 
stanowi 98,63% planu rocznego z przeznaczeniem 
na: 

1) urzędy wojewódzkie plan 63.800zł, wykonanie 
63.525zł, co stanowi 99,56%; 

2) rady gmin plan 66.950zł, wykonanie 66.482zł, 
co stanowi 99,30%; 

3) urzędy gmin plan 1.321.817zł, wykonanie 
1.302.930zł, co stanowi 98,57%; 

4) promocja gminy plan 6.650zł, wykonano 
6.430zł, co stanowi 96,69%. 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic-
twa 

Na plan 19.122zł wykonano 19.122zł, co stanowi 
100% planu rocznego, w tym realizacja: 

1) Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 
765zł wykonano 765zł co stanowi 100%; 

2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 
plan 11.265zł wykonano 11.265zł, co stanowi 
100%; 

3) Wybory do Sejmu i Senatu plan 7.092zł, wy-
konano 7.092zł, co stanowi 100%.  

Dział 752 Obrona Narodowa 

Na plan 395zł wykonano 395zł z przeznaczeniem 
na szkolenie w zakresie obronności kraju. 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa  

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę 
przeciwpożarową: na plan 100.000zł wykonano 
80.679zł, co stanowi 80,67%. 

1) Ochotnicze Straże Pożarne plan 96.000zł wy-
konanie 79.658zł, co stanowi 82,97% planu 
rocznego; 

2) Obrona cywilna plan 4.000zł wykonano 
1.021zł, co stanowi 25,52% planu. 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej 

Wydatki w tym dziale przeznaczono na wydatki 
związane z poborem podatków: na plan 39.000zł 
wykonano 34.445zł, co stanowi 88,32% planu 
rocznego. 
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Dział 757 Obsługa długu publicznego 

Wydatki na obsługę długu publicznego przedsta-
wiają się następująco: 

1) obsługa papierów wartościowych, kredytów  
i pożyczek jednostek samorządu terytorialne-
go plan 250.250zł wykonanie 247.539zł, co 
stanowi 98,91% planu rocznego z przeznacze-
niem na spłatę odsetek od kredytów zacią-
gniętych w Banku Pocztowym w Zielonej Gó-
rze, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Zielonej Górze, Banku Ochrony Środowiska 
w Zielonej Górze, Banku Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznej w Rawiczu, Gospodarczym Ban-
ku Spółdzielczym w Gorzowie Wlkp. oraz kre-
dyt obrotowy w rachunku bieżącym w Banku 
Spółdzielczym w Szlichtyngowej.  

Dział 801 Oświata i wychowanie 

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią: 

Na plan 3.734.832zł wykonano 3.727.324zł, co sta-
nowi 99,79% planu rocznego. 

Wydatki budżetowe w zakresie oświaty i wycho-
wania przedstawiają się następująco: 

1) Szkoły podstawowe plan 1.993.363zł, wyko-
nanie 1.992.722zł, co stanowi 99,97%; 

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo-
wych plan 182.418zł wykonano 182.405zł, co 
stanowi 99,99% planu rocznego; 

3) Przedszkola plan 142.261zł wykonanie 142.255zł, 
co stanowi 99,99%; 

4) Gimnazja plan 956.059zł wykonanie 955.992zł, 
co stanowi 99,99%; 

5) Dowożenie uczniów do szkół plan 150.597zł 
wykonanie 150.589zł, co stanowi 99,99%; 

6) Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyj-
nej szkół plan 195.956zł wykonano 195.952zł, 
co stanowi 99,99%; 

7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na 
plan 7.035zł wykonano 7.013zł, co stanowi 
99,69%; 

8) Pozostała działalność plan 107.143zł wykona-
nie 100.396zł, tj. 93,70%. 

Dział 851 Ochrona zdrowia  

W dziale Ochrona zdrowia na plan 75.000zł wyko-
nano 56.253zł, co stanowi 75,01%, w tym: 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 72.300zł 
wykonano 53.553zł, co stanowi 74,07%. 

Pozostała działalność: na plan 2.700zł wykonano 
2.700zł, co stanowi 100%. 

Dział 852 Pomoc społeczna 

W dziale 852 Pomoc społeczna realizacja budżetu 
przedstawia się następująco: 

Plan 1.670.714zł wykonanie 1.659.945zł, co stano-
wi 99,35% planu rocznego. 

1) Domy Pomocy Społecznej. Na plan 7.900zł 
wykonano 7.847zł, co stanowi 99,33% planu 
rocznego. Finansowano pobyt osoby przeby-
wającej w DPS Wroniniec w liczbie świadczeń 
6; 

2) Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan 
1.040.730zł wykonano 1.040.730zł, co stanowi 
100%, w tym: 

a) zasiłki rodzinne w kwocie 331.237zł w licz-
bie świadczeń 7.185, 

b) dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 
469.159zł w liczbie świadczeń 4.361, w tym 
z tytułu: 

- urodzenia dziecka w kwocie 13.500zł  
w liczbie świadczeń 27, 

- opieki nad dzieckiem w okresie korzysta-
nia z urlopu wychowawczego w kwocie 
81.932zł w liczbie świadczeń 204,  

- samotnego wychowywania dziecka i utra-
ty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na 
skutek upływu ustawowego okresu jego 
pobierania w kwocie 7.600zł w liczbie 
świadczeń 19, 

- samotnego wychowywania dziecka w kwo-
cie 198.107zł w liczbie świadczeń 1.169, 

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepeł-
nosprawnego w kwocie 24.650zł w licz-
bie świadczeń 369, 

- rozpoczęcie roku szkolnego 55.620zł  
w liczbie świadczeń 620, 

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania w kwocie 
44.400zł w liczbie świadczeń 1.080,  

- wychowywania dziecka w rodzinie wie-
lodzietnej w kwocie 43.350zł w liczbie 
świadczeń 873,  

c) świadczenia opiekuńcze w kwocie 168.786zł 
w liczbie świadczeń 952, w tym: 

- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 119.520zł 
w liczbie świadczeń 833,  

- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 
49.266zł w liczbie świadczeń 119,  

d) wydatki na zaliczkę alimentacyjna w kwo-
cie 28.823zł w liczbie świadczeń 166, 

e) składki na ubezpieczenie społeczne  
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w kwocie 13.016zł w liczbie świadczeń 97, 

f) pozostałe wydatki związane z wynagro-
dzeniem pracownika i wydatkami związa-
nymi z prowadzeniem obsługi świadczeń 
rodzinnych w kwocie 29.709zł.  

Ogółem wydatki w rozdziale na plan 
1.040.730zł wykonano 1.040.730zł; 

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia  
z pomocy społecznej oraz niektóre świadcze-
nia rodzinne. Na plan 5.526zł wykonano 
5.526zł, co stanowi 100%, w tym: 

- na świadczenia rodzinne w kwocie 1.999zł 
w liczbie świadczeń 56, 

- na świadczenia z pomocy społecznej  
w kwocie 3.527zł w liczbie świadczeń 150; 

4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 
196.824zł wykonanie 189.818zł, co stanowi 
96,44%, w tym:  

a) wydatki związane z wykonaniem zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań zleconych jednostkom samo-
rządu terytorialnego ustawami – dotacje 
celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej plan 49.874zł wykonanie 49.845zł 
co stanowi 99,94% planu rocznego, w tym: 

- zasiłki stałe dla 22 osób w liczbie świad-
czeń 84 na kwotę: 49.845zł, 

b) wydatki związane z wykonaniem zadań 
własnych gminy – dotacja celowa otrzy-
mana z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin na plan 
89.000zł wykonano 88.976zł, co stanowi 
99,97%: 

- zasiłki okresowe wypłacono dla 107 osób 
w liczbie świadczeń 648 w kwocie 
88.976zł. 

W ramach wydatków na zadanie własne gminy  
z budżetu państwa wydano ogółem: na plan 
57.950zł wydano kwotę 50.997zł, co stanowi 88%, 
w tym: zasiłki celowe i w naturze w kwocie 
50.997zł udzielono dla 173 osób, w tym: zasiłki 
specjalne celowe w kwocie 1.790zł w liczbie 
świadczeń 15 dla 10 osób; 

5) Ośrodki pomocy społecznej. Wydatki na 
ośrodki pomocy społecznej kształtują się na-
stępująco: plan 226.854zł wykonano 224.856zł 
co stanowi 99,11% planu rocznego: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagro-
dzeń plan 188.375zł wykonano 187.972zł 
co stanowi 99,78% planu rocznego, 

- pozostałe wydatki 38.479zł wykonanie 
36.884zł co stanowi 95,85% planu roczne-
go, w tym: wydatki związane z usługami 
opiekuńczymi w kwocie 14.141zł w liczbie 
świadczeń 1.755 przyznane dla 2 osób; 

6) Pozostała działalność. W ramach realizacji 
Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebu-
jących” wydatkowano na plan 87.671zł wyko-
nano 87.670zł co stanowi 100% planu roczne-
go, w tym: 

a) dożywianiem dzieci w szkole w formie po-
siłku objęto 245 dzieci,. 

b) zasiłki celowe na zakup posiłku bądź żyw-
ności przyznano dla 60 osób. 

Program „Posiłek dla potrzebujących” był fi-
nansowany ze środków:  

a) dotacji celowej z budżetu państwa na za-
dania własne gminy w kwocie 41.000zł, 

b) środków własnych gminy w kwocie 
46.670zł; 

7) Dodatki mieszkaniowe. Na plan 105.209zł wy-
konano 103.498zł co stanowi 98,37%. Realiza-
cja wydatków na wypłaty dodatków mieszka-
niowych przedstawia się następująco: dodatki 
mieszkaniowe za okres od 1 stycznia 2005 do 
31 grudnia 2005 stanowią kwotę 103.498zł,  
z tego użytkownikom mieszkań: 

a) komunalnych 26.064zł, 

b) spółdzielczych 73.116zł, 

c) właścicieli lokali mieszkalnych 1.902zł, 

d) właścicieli domów jednorodzinnych 2.250zł, 

e) inne 166zł. 

Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaco-
nych w roku 2005 w liczbie, z tego użytkowni-
kom mieszkań: 

- komunalnych – 279, 

- spółdzielczych – 537, 

- właścicieli lokali mieszkalnych – 26, 

- właścicieli domów jednorodzinnych – 23, 

- inne – 1. 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

Wydatki w budżecie gminy na działalność w zakre-
sie edukacyjnej opieki wychowawczej wykonano: 
na plan 72.812zł wykonano 72.789zł co stanowi 
99,96% planu rocznego. W ramach tego działu 
realizowano następujące zadania:  

1) Pomoc materialna dla uczniów plan 71.462zł 
wykonanie 71.439zł, co stanowi 99,96%; 

2) Pozostała działalność na plan 1.350zł wyko-
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nano 1.350zł, co stanowi 100% planu roczne-
go.  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska 

Ogółem wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 
2.868.950zł na plan 2.825.972zł, co stanowi 98,50% 
planu rocznego: 

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 
2.674.350zł wykonano 2.636.612zł co stanowi 
98,58% planu rocznego; 

2) Oczyszczanie miast i wsi na plan 41.950zł wy-
konano 40.301zł co stanowi 96,06% planu 
rocznego; 

3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na 
plan 16.700zł wykonano 15.662zł, co stanowi 
93,78% planu rocznego; 

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 
133.950zł wykonano 133.083zł, co stanowi 
99,35% planu rocznego; 

5) Pozostała działalność na plan 2.000zł wyko-
nano 314zł, co stanowi 15,17%. 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego 

Wydatki na działalność kulturalną i ochronę dzie-
dzictwa narodowego kształtują się następująco: na 
plan 409.800zł wykonano 390.517zł co stanowi 
95,29% planu rocznego, w tym:  

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: na 
plan 187.900zł wykonano 179.539zł co stano-
wi 95,55%; 

2) Biblioteka na plan 158;800zł wykonano 
153;300zł co stanowi 96,53%; 

3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
plan 4.100zł wykonanie 4.000zł, co stanowi 
97,56%; 

4) Pozostała działalność na plan 59.000zł wyko-
nano 53.678zł co stanowi 90,97% planu rocz-
nego. 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 

Na działalność sportową w budżecie wydano kwo-
tę 67.000zł na plan 62.310zł, co stanowi 93% planu 
rocznego, w tym:  

1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie 
zadań zleconych do realizacji stowarzysze-
niom na plan 47.000zł przekazano w formie 
dotacji kwotę: 47.000zł, co stanowi 100% pla-
nu rocznego; 

2) pozostałe wydatki bieżące na plan 20.000zł 
wydano 15.310zł, co stanowi 76,55%. 

W roku 2005 na realizację zadań wynikających  
z programu współpracy Gminy Szlichtyngowa  

z organizacjami pozarządowymi, podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
i stowarzyszeniami jednostek samorządu teryto-
rialnego przeznaczono w budżecie kwotę 47.000zł 
dla: 

1) Miejski Klub Sportowy „Orzeł” w Szlichtyn-
gowej na kwotę 27.700zł; 

2) PZW „Kaszalot” Szlichtyngowa na kwotę 
1.800zł; 

3) Uczniowski Klub Sportowy „Szlichtyngo-
wianka” w Szlichtyngowej na kwotę 2.500zł; 

4) Wiejski Klub Sportowy „Grom” Zamysłów na 
kwotę 14.000zł; 

5) Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” Stare 
Drzewce na kwotę 1.000zł. 

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca kształtują 
się następująco: 

- wydatki bieżące 1.589,05zł, 

- wydatki majątkowe 479,28. 

Wydatki majątkowe 

Wskaźnik wykonania inwestycji do planu budże-
towego 2005 rok wynosi 23,17% budżetu. Realiza-
cja inwestycji nastąpiła w ramach pomocy finan-
sowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy kra-
jowych w ramach programu ZPORR w zakresie 
przewidzianym w Umowie nr Z/2.08/I/1.2/18/04/U/5/04 
o dofinansowanie Projektu pod tytułem „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w m. Szlichtyngowa” w ra-
mach Priorytet 1 - Budowa i modernizacja infra-
struktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności 
regionów podpisana w dniu 10 listopada 2004 
roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą 
Szlichtyngowa. Całkowita wartość projektu wynosi 
2.227.120,96zł, w tym: 

- 75% wydatków kwalifikowalnych (w kwocie 
1.484.266,86zł), co stanowi 1.113.200,13zł  
w ramach Projektu, 

- wkład własny gminy stanowi 1.113.920,93zł. 

Zadnie inwestycyjne wskazane w umowie zostało 
zrealizowane w pełni i oddane do użytku z dniem 
odbioru 27 października 2005 roku a przyjęcie za-
wiadomienia przez Starostwo Powiatowe we 
Wschowie o zakończeniu budowy nastąpiło dnia 
21 listopada 2005 roku. 

Wartość inwestycji kształtuje się w kwocie 
2.227.120,96zł w tym środki w ramach umowy  
o finansowanie przekazano w kwocie 937.019zł 
pozostała kwota zostanie przekazana gminie po 
rozliczeniu zadania przez Biuro Zarządzania Fun-
duszami Europejskimi. Do rozliczenia pozostała 
kwota 176.190zł. 

Pozostałe wydatki inwestycyjne przedstawiają się 
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następująco. 

Zadania inwestycyjne pozostałe: 

- budowa placu apelowego w Szkole Podsta-
wowej w Szlichtyngowej wartość inwestycji 
48.500zł w tym w roku 2005 wydano kwotę 
23.696zł, 

- budowa sieci gazowej w Szkole Podstawowej 
w Jędrzychowicach na plan 21.521zł wykona-
no kwotę 21.521zł, 

- budowa kanalizacji sanitarnej w Dryżynie, 
budowa przepompowni i zakończenie inwe-
stycji: plan 111.620zł wykonanie 111.620zł, 

- pozostałe wydatki związane z przygotowa-
niem inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej 
w Szlichtyngowej (wydatki energetyczne oraz 
inne nie finansowane w ramach ZPORR oraz 
dokumentacja projektowa, usługi geodezyjne, 
wykup gruntu i inne wydatki inwestycyjne dla 
miejscowości: Gola, Małe i Stare Drzewce na 
kwotę 66.479zł. 

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 

- zakup sprzętu komputerowego dla jednostki 
budżetowej dla Urząd Miasta i Gminy  
w Szlichtyngowej na plan 22.100zł wykonano 
w kwocie 21.698zł w tym dotacja z budżetu 
państwa w kwocie 7.725zł, 

- zakup kserokopiarki dla Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngo-
wej na plan 5.000zł wykonano w kwotę 
4.368zł,  

- zakup drukarki dla Biblioteki Publicznej w Szlich-
tyngowej na plan 2.000zł wykonano kwotę 
1.398zł. 

Ogółem wydatki majątkowe stanowią kwotę: plan 
2.516.041zł wykonano 2.477.900zł, co stanowi 
98,48% planu rocznego. 

Budżet miasta i gminy zamyka się nadwyżką bu-
dżetową w kwocie 936.850zł i jest wyższa niż pla-
nowana o kwotę:77.900zł.  

Analiza dochodów budżetowych przedstawiona  
w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 rok 
kształtuje się następująco: 

- dochody wykonano w 99,24% planu roczne-
go, 

- wydatki wykonano w 98,46% planu rocznego, 

- nadwyżka budżetowa jest wyższa niż plano-
wano o kwotę 77.900zł, 

- wydatki majątkowe zrealizowano w 98,48% 
planu rocznego.  

Wskaźniki budżetowe świadczą o prawidłowej 
realizacji budżetu za rok 2005 i należy wysoko 
ocenić jego realizację. 

Część tabelaryczna, w załączeniu: 

1) wykonanie dochodów budżetowych, załącznik 
Nr 1;  

2) wykonanie wydatków budżetowych, załącznik 
Nr 2; 

3) wykonanie zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych jednost-
kom samorządu terytorialnego ustawami, za-
łącznik Nr 3; 

4) realizacja przychodów i wydatków zakładów 
budżetowych, załącznik Nr 4; 

5) realizacja środków specjalnych, załącznik  
Nr 5; 

6) wykonanie przychodów i wydatków Gminne-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, załącznik Nr 6; 

7) realizacja przychodów i dochodów oraz roz-
chodów i wydatków, załącznik Nr 7. 

 
Załącznik Nr 1 

 
Wykonanie dochodów budżetu miasta i gminy za 2005 rok 

 

Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa- treść 
Plan na 
2005r. 

Wykonanie 
za 2005r. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 010   Rolnictwo i łowiectwo 700 0 0 
  01022  Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 

oraz badania monitoringowe pozostało-
ści chemicznych i biologicznych w tkan-
kach zwierząt i produktach pochodzenia 
zwierzęcego  700 0 0 

   0830 Wpływy z usług  700 0 0 
2. 020   Leśnictwo 1.000 228 22,80 
  02001  Gospodarka leśna  1.000 228 22,80 
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   0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finan-
sów publicznych oraz innych umów  
o podobnym charakterze  72 0 

   0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów  1.000 156 15,60 
3. 600   Transport i łączność  0 1.063 0 
  60016  Drogi publiczne gminne 0 1.063 0 
   0690 Wpływy z różnych opłat  0 1.063 0 
4. 700   Gospodarka mieszkaniowa  463.922 434.213 93,59 
  70005  Gospodarka gruntami 

 i nieruchomościami  463.922 434.213 93,59 
   0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie  

i użytkowanie wieczyste nieruchomości  2.100 2.260 107,6 
   0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finan-
sów publicznych oraz innych umów  
o podobnym charakterze  30.579 31.188 102 

   0870 Wpływy ze sprzedaży składników mająt-
kowych  429.043 397.936 92,74 

   0920 Pozostałe odsetki 2.200 2.829 128,5 
5. 750   Administracja publiczna  69.915 75.221 107,6 
  75011  Urzędy wojewódzkie  64.050 64.287 100,3 
   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związ-
kom gmin) ustawami 55.800 55.800 100 

   2360 Dochody jednostek samorządu teryto-
rialnego związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami  250 762 304,8 

   6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy inwesty-
cyjne z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminom 
ustawami  8.000 7.725 96,56 

  75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 5.865 10.934 186,4 

   0830 Wpływy z usług 3.000 2.541 84,70 
   0920 Pozostałe odsetki   1.609 0 
   0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny  

w postaci pieniężnej  2.365 1.159 49,0 
   0970 Wpływy z różnych dochodów 500 5.625 1 125 
6. 751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa  19.122 19.122 100 

  75101  Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa  765 765 100 

   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących    
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    z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związ-
kom gmin) ustawami 765 765 100 

  75107  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej  11.265 11.265 100 

   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związ-
kom gmin) ustawami 11.265 11.265 100 

  75108  Wybory do Sejmu i Senatu  7.092 7.092 100 
   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związ-
kom gmin) ustawami 7.092 7.092 100 

7. 752   Obrona narodowa 395 395 100 
  75212  Pozostałe wydatki obronne 395 395 100 
   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związ-
kom gmin) ustawami 395 395 100 

8. 756   Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem  2.850.679 2.976.403 104.4 

  75601  Wpływy z podatku dochodowego od 
osób fizycznych  1.000 1.173 117,3 

   0350 Podatek od działalności gospodarczej 
osób fizycznych opłacany w formie karty 
podatkowej  1.000 1.173 117,3 

  75615  Wpływy z podatku rolnego podatku le-
śnego, podatku od czynności cywilno-
prawnych, podatków i opłat lokalnych od 
osób prawnych i innych jednostek orga-
nizacyjnych  1.118.237 1.115.898 99,79 

   0310 Podatek od nieruchomości  964.000 964.632 100 
   0320 Podatek rolny  103.018 102.915 99,9 
   0330 Podatek leśny 26.710 26.764 100,2 
   0340 Podatek od środków transportowych 2.800 2.770 98,9 
   0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za 

czynności urzędowe  1.000 0 0 
   0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  1.660 19 1,14 
   0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytu-

łu podatków i opłat  7.500 7.249 96,6 
   2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 

na realizację zadań bieżących jednostek 
sektora finansów publicznych  11.549 11.549 100 

  75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku le-
śnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych  494.690 519.647 105,0 
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   0310 Podatek od nieruchomości  205.000 208.528 101,7 
   0320 Podatek rolny  231.500 233.511 100,8 
   0330 Podatek leśny  890 955 107,3 
   0340 Podatek od środków transportowych  36.500 35.154 96,3 
   0360 Podatek od spadków i darowizn 1.000 1.466 146,6 
   0430 Wpływy z opłaty targowej  3.300 4.260 129,0 
   0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za 

czynności urzędowe  2.000 920 46,00 
   0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  9.000 29.905 332,2 
   0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytu-

łu podatków i opłat  4.500 4.948 109,9 
   0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny  

w postaci pieniężnej  1.000 0 0 
  75618  Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu teryto-
rialnego na podstawie ustaw  452.100 460.889 101,9 

   0410 Wpływy z opłaty skarbowej  2.000 9.358 467,9 
   0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 368.400 368.393 99,9 
   0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprze-

daż alkoholu 72.300 72.300 100 
   0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobie-

rane przez jednostki samorządu teryto-
rialnego na podstawie odrębnych ustaw  4.200 4.607 109,6 

   0690 Wpływy z różnych opłat  5.200 6.231 119,8 
  75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa  782.652 878.765 112,2 
   0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych  767.021 795.367 103,7 
   0020 Podatek dochodowy od osób prawnych  15.631 83.398 533,5 
  75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 

należności budżetowych  2.000 31 1,55 
   0690 Wpływy z różnych opłat  2.000 31 1,55 
9. 758   Różne rozliczenia  3.771.317 3.771.479 100 
  75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 2.865.248 2.865.248 100 
   2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  2.865.248 2.865.248 100 
  75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej 

dla gmin  906.069 906.069 100 
   2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 906.069 906.069 100 
  75814  Różne rozliczenia finansowe   162 0 
   0410 Wpływy z opłaty skarbowej   6 0 
   0970 Wpływy z różnych dochodów   156 0 

10. 801   Oświata i wychowanie  164.887 142.343 86,32 
  80101  Szkoły podstawowe  20.687 19.312 93,35 
   0830 Wpływy z usług  1.600 1.509 94,31 
   0920 Pozostałe odsetki   216 0 
   0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny  

w postaci pieniężnej  12.600 11.100 88,09 
   0970 Wpływy z różnych dochodów  1.453 1.453 100 
   2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 1.999 1.999 100 

   2390 Wpływy do budżetu ze środków specjal-
nych  3.035 3.035 100 
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  80104  Przedszkola 55.000 42.360 77,02 
   0830 Wpływy z usług 55.000 42.360 77,02 
  80113  Dowożenie uczniów do szkół 5.000 6.958 139,1 
   0830 Wpływy z usług 5.000 6.958 139,1 
  80195  Pozostała działalność 84.200 73.713 87,54 
   0830 Wpływy z usług  67.400 63.633 94,41 
   2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 16.800 10.080 60,00 

11. 852   Pomoc społeczna 1.323.473 1.325.061 100,1 
  85212  Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyj-

ne oraz składki na ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.040.730 1.040.730 100 

   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związ-
kom gmin) ustawami 1.040.730 1.040.730 100 

  85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby, pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne  5.510 5.510 100 

   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 5.510 5.510 100 

  85214  Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  138.874 138.821 99,96 

   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 49.874 49.845 99,94 

   2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 89.000 88.976 99,97 

  85219  Ośrodki pomocy społecznej 97.309 98.970 101,7 
   0830 Wpływy z usług   1.080 0 
   0920 Pozostałe odsetki   212 0 
   0970 Wpływy z różnych dochodów  1.609 1.978 122,9 
   2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 95.700 95.700 100 

  85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu-
gi opiekuńcze  50 30 60,00 

   2360 Dochody jednostek samorządu teryto-
rialnego związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 50 30 60,00 

  85295  Pozostała działalność  41.000 41.000 100 
   2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 41.000 41.000 100 
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12. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza  71.462 71.439 99,9 
  85415  Pomoc materialna dla uczniów  71.462 71.439 99,9 
   2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 71.462 71.439 99,9 

13. 900   Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska  2.971.620 2.795.439 94,07 

  90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.971.620 2.795.439 94,07 
   6290 Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin (związków gmin), powia-
tów (związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 150.000 150.000 100 

   6291 Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin (związków gmin), powia-
tów (związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 1.708.420 1.708.420 100 

   6298 Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin (związków gmin), powia-
tów (związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 1.113.200 937.019 84,17 

14. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego  10.500 17.764 169,1 

  92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  4.400 11.124 252,8 
   0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczonych do sektora finan-
sów publicznych oraz innych umów  
o podobnym charakterze 4.400 5.702 129,5 

   0830 Wpływy z usług   5.414 0 
   0920 Pozostałe odsetki   8 0 
  92116  Biblioteki  6.100 6.640 108,8 
   0830 Wpływy z usług  100 248 248,0 
   0920 Pozostałe odsetki   5  
   2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące realizowane 
przez gminę na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej  6.000 6.000 100 

   2390 Wpływy do budżetu ze środków specjal-
nych  0 387 0 

    Razem  11.718.992 11.630.170 99,24 
 

Załącznik Nr 2 
Wykonanie wydatków budżetu miasta i gminy za 2005 rok 

 

Dz. Rozdz. § Treść- Nazwa 
Plan na 
2005 rok 

Wykonanie 
za 2005 rok 

% 
wyk. 
planu 

1 2 3 4 5 6 7 
010   Rolnictwo i łowiectwo 19.650 15.922 81,02
 01008  Melioracje wodne  1.000 760 76,00
  4430 Różne opłaty i składki  1.000 760 76,00
 01030  Izby rolnicze 8.000 7.080 70,80



Dziennik Urzędowy                                                -            -                                                              poz. 2213 
Województwa Lubuskiego Nr 121 
 

10016 

1 2 3 4 5 6 7 
  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 

2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8.000 7.080 70,80
 01095  Pozostała działalność 10.650 8.082 75 88
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  1.000 889 88,80
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  5.750 5.745 100
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000 916 91,60
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.000 8 0
  4280 Zakup usług zdrowotnych  1.000 280 28,00
  4300 Zakup usług pozostałych 900 244 27,11

600   Transport i łączność 35.000 27.815 79,47
 60016  Drogi publiczne gminne 35.000 27.815 79,47
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  3.000 2.830 94,33
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  5.000 4.880 97,60
  4270 Zakup usług remontowych  22.000 15.638 71,08
  4300 Zakup usług pozostałych  5.000 4.467 89,34

700   Gospodarka mieszkaniowa 38.300 32.926 85,96
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38.300 32.926 85,96
  4270 Zakup usług remontowych  1.200 0 0
  4300 Zakup usług pozostałych 36.900 32.805 88,90
  4430 Różne opłaty i składki 200 121 60,50

750   Administracja publiczna 1.459.217 1.439.367 98,63
 75011  Urzędy Wojewódzkie 63.800 63.525 99,56
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44.400 44.400 100
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000 3.000 100
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.180 8.180 100
  4120 Składki na Fundusz Pracy 220 220 100
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże-

towych  8.000 7.725 96,56
 75022  Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)  66.950 66.482 99,30
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 63.500 63.348 99,76
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.950 2.882 97,69
  4410 Podróże służbowe krajowe 500 252 50,40
 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.321.817 1.302.930 98,57
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  4.000 3.599 89,97
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 806.000 803.053 99,63
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.600 47.086 94,93
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150.840 146.317 97,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 23.252 22.927 98,60
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niesprawnych  7.200 6.678 92,75
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  13.060 11.109 85,05
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73.000 72.799 99,72
  4260 Zakup energia  16.000 15.616 97,60
  4270 Zakup usług remontowych  20.915 19.069 97,24
  4280 Zakup usług zdrowotnych  1.100 1.035 94,09
  4300 Zakup usług pozostałych 96.219 95.508 97,94
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  3.300 3.177 96,27
  4410 Podróże służbowe krajowe 11.800 10.485 88,85
  4430 Różne opłaty i składki 12.500 11.759 94,07
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.331 18.331 100
  4580 Pozostałe odsetki  600 409 68,16
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże-

towych  14.100 13.973 99,09
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 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  6.650 6.430 96,69
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  180 140 77,77
  4120 Składki na Fundusz Pracy  70 20 28,57
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 850 810 95,29
  4300 Zakup usług pozostałych 5.550 5.460 98,37

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 19.122 19.122 100

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli ochrony prawa 765 765 100

  4300 Zakup usług pozostałych 765 765 100
 75107  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  11.265 11.265 100
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  5.940 5.940 100
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 673 673 100
  4120 Składki na Fundusz Pracy 96 96 100
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  3.905 3.905 100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  200 200 100
  4300 Zakup usług pozostałych 451 451 100
 75108  Wybory do Sejmu i Senatu  7.092 7.092 100
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.375 3.375 100
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  474 474 100
  4120 Składki na Fundusz Pracy  67 67 100
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  2.750 2.750 100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  426 426 100

752   Obrona narodowa  395 395 100
 75212  Pozostałe wydatki obronne 395 395 100
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  395 395 100

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża-
rowa 100.000 80.679 80,68

 75412  Ochotnicze straże pożarne 96.000 79.658 82,96
  2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofi-

nansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzy-
szeniom  2.000 1.260 63,00

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  3.000 499 16,63
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  7.000 6.794 97,05
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.800 1.771 98,38
  4120 Składki na Fundusz Pracy 103 46 44,60
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  19.870 19.861 99,96
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.634 25.181 98,23
  4260 Zakup energii 5.210 2.937 56,37
  4270 Zakup usług remontowych 9.360 5.730 61,20
  4280 Zakup usług zdrowotnych 3.008 1.785 59,35
  4300 Zakup usług pozostałych 9.795 5.096 52,02
  4430 Różne opłaty i składki 9.220 8.698 94,33
 75414  Obrona Cywilna 4.000 1.021 25,52
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  150 0 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 0 0
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  1.300 982 75,46
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.900 0 0
  4260 Zakup energii  100 0 0
  4300 Zakup usług pozostałych 500 39 7,80

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  
i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 39.000 34.445 88,32
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 75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 

budżetowych 39.000 34.445 88,32
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20.500 19.440 94,82
  4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 8.300 7.025 84,63
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.200 893 74,41
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  300 0 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.500 480 32
  4300 Zakup usług pozostałych 7.000 6.466 92,37
  4410 Podróże służbowe krajowe  200 141 70,5

757   Obsługa długu publicznego 250.250 247.539 98,91
 75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poży-

czek jednostek samorządu terytorialnego 250.250 247.539 98,91
  8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 

publicznego 250.250 247.539 98,91
801   Oświata i wychowanie 3.734.832 3.727.324 99,79
 80101  Szkoły podstawowe 1.993.363 1.992.722 99,96
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  93.900 93.899 99,99
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów  2.402 1.999 83,22
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.181.376 1.181.367 99,99
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90.100 90.099 99,99
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 233.659 233.658 99,99
  4120 Składki na Fundusz Pracy 32.061 32.058 99,99
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  800 800 100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81.005 80.982 99,97
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.566 6.565 100
  4260 Zakup energii 89.575 89.566 99,98
  4270 Zakup usług remontowych 3.328 3.328 100
  4280 Zakup usług zdrowotnych  300 285 95
  4300 Zakup usług pozostałych 40.972 40.912 99,85
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 641 639 99,68
  4410 Podróże służbowe krajowe 5.617 5.616 100
  4430 Różne opłaty i składki 914 914 100
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84.800 84.800 100
  4580 Pozostałe odsetki 26 19 100
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45.321 45.216 99,76
 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  182.418 182.405 99,99
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.185 7.181 99,94
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  117.567 117.565 99,99
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  6.313 6.313 100
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  21.873 21.871 99,99
  4120 Składki na Fundusz Pracy  2.921 2.919 99,93
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  4.871 4.871 100
  4220 Zakup środków żywności  6.598 6.597 99,98
  4260 Zakup energii  2.897 2.896 99,96
  4270 Zakup usług remontowych  2.328 2.328 100
  4300 Zakup usług pozostałych  2.645 2.644 99,96
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.220 7.220 100
 80104  Przedszkola  142.261 142.255 99,99
  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofi-

nansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzy-
szeniom 26.000 26.000 100

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  12.766 12.765 99,99
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56.533 56.532 99,99
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  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.238 6.237 99.98
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.167 11.166 99,99
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.307 1.307 100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.929 2.928 99,96
  4220 Zakup środków żywności 12.576 12.575 99,99
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  398 398 100
  4260 Zakup energii 1.855 1.855 100
  4270 Zakup usług remontowych 2.460 2.460 100
  4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 100
  4300 Zakup usług pozostałych 1.612 1.612 100
  4410 Podróże służbowe krajowe 110 110 100
  4430 Różne opłaty i składki  80 80 100
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.170 6.170 100
 80110  Gimnazja 956.059 955.992 99,99
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  43.160 43.160 100
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 593.655 593.644 99,99
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.515 43.514 99,99
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113.951 113.950 99,99
  4120 Składki na Fundusz Pracy 15.514 15.514 100
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  120 120 100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000 24.994 99,97
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 550 550 100
  4260 Zakup energii 52.861 52.853 99,98
  4270 Zakup usług remontowych  8.650 8.647 99,96
  4280 Zakup usług zdrowotnych  150 150 100
  4300 Zakup usług pozostałych 17.650 17.613 99,79
  4410 Podróże służbowe krajowe 3.603 3.603 100
  4430 Różne opłaty i składki 130 130 100
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.550 37.550 100
 80113  Dowożenie uczniów do szkół 150.597 150.589 99,99
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 115 115 100
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21.622 21.620 99,99
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.860 1.858 99,89
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.413 4.412 100
  4120 Składki na Fundusz Pracy 322 321 100
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  1.033 1.033 100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33.877 33.876 99,99
  4300 Zakup usług pozostałych 80.225 80.224 100
  4430 Różne opłaty i składki 5.830 5.830 100
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.300 1.300 100
 80114  Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej 

szkół 195.956 195.952 99,99
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  5.250 5.249 99,99
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131.000 130.999 99,99
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.325 10.325 100
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26.038 26.038 100
  4120 Składki na Fundusz Pracy 3.507 3.507 100
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  6.820 6.819 99,99
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.223 4.223 100
  4300 Zakup usług pozostałych 3.820 3.820 100
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  762 762 100
  4410 Podróże służbowe krajowe 891 890 99,89
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  4430 Różne opłaty i składki 170 170 100
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.150 3.150 100
 80146  Dokształcania i doskonalenie nauczycieli  7.035 7.013 99,69
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 971 970 99,89
  4300 Zakup usług pozostałych 3.488 3.488 100
  4410 Podróże służbowe krajowe 2.576 2.555 99,42
 80195  Pozostała działalność 107.143 100.396 93,70
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów  4.800 0 0
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  21.606 21.586 99,90
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  3.521 3.520 99,97
  4120 Składki na ubezpieczenia społeczne  448 447 99,77
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.942 1.942 100
  4220 Zakup środków żywności  37.694 37.689 99,98
  4260 Zakup energii 2.803 2.803 100
  4300 Zakup usług pozostałych 12.046 10.126 84,27
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.283 22.283 100

851   Ochrona zdrowia 75.000 56.253 75,04
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.300 53.553 74,07
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.100 498 45,27
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.700 1.609 94,64
  4120 Składki na Fundusz Pracy 500 77 15,40
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  41.800 36.098 86,35
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.800 8.496 78,66
  4300 Zakup usług pozostałych  16.000 6.731 42,06
  4410 Podróże służbowe krajowe 400 44 11,00
 85195  Pozostała działalność 2.700 2.700 100
  4270 Zakup usług remontowych  1.200 1.200 100
  4300 Zakup usług pozostałych  1.500 1.500 100

852   Pomoc społeczna 1.670.714 1.659.945 99,39
 85202  Domy pomocy społecznej  7.900 7.847 99,32
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorial-

nego od innych jednostek samorządu terytorialnego 7.900 7.847 99,32
 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.040.730 1.040.730 100
  3110 Świadczenia społeczne 998.005 998.005 100
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.957 16.957 100
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16.101 16.101 100
  4120 Składki na Fundusz Pracy 415 415 100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.882 2.882 100
  4300 Zakup usług pozostałych  6.370 6.370 100
 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5.526 5.526 100

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.526 5.526 100
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie-

czenia emerytalne i rentowe  196.824 189.818 96,44
  3110 Świadczenia społeczne 196.824 189.818 96,44
 85215  Dodatki mieszkaniowe 105.209 103.498 98,38
  3110 Świadczenia społeczne 105.209 103.498 98,38
 85219  Ośrodki pomocy społecznej 226.854 224.856 99,11
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  2.210 2.206 99,81
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144.000 143.776 98,84
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.575 11.572 99,97
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  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27.400 27.308 99,66
  4120 Składki na Fundusz Pracy 3.700 3.676 99,35
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  1.700 1.640 96,47
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.700 4.668 99,31
  4260 Zakup energii 1.100 1.046 95,09
  4270 Zakup usług remontowych 400 357 89,25
  4280 Zakup usług zdrowotnych  400 343 85,75
  4300 Zakup usług pozostałych 15.677 14.941 95,30
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600 585 97,50
  4410 Podróże służbowe krajowe 3.100 3.082 99,41
  4430 Różne opłaty i składki 1.060 1.056 99,62
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.232 4.232 100
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże-

towych  5.000 4.368 87,36
 85295  Pozostała działalność 87.671 87.670 99,99
  3110 Świadczenia społeczne 87.671 87.670 99,99

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 72.812 72.789 99,96
 85415  Pomoc materialna dla uczniów  71.462 71.439 99,96
  3240 Stypendia dla uczniów  71.462 71.439 99,96
 85495  Pozostała działalność  1.350 1.350 100
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  1.350 1.350 100

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.868.950 2.825.972 98,50
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.674.350 2.636.612 98,59
  2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budże-

towego 230.830 230.830 100
  4260 Zakup energii 1.400 134 9,57
  4300 Zakup usług pozostałych 500 428 85,60
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 214.499 178.099 83,03
  6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.113.200 1.113.200 100
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.113.921 1.113.921 100
 90003  Oczyszczanie miast i wsi 41.950 40.301 96,06
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.850 231 12,48
  4300 Zakup usług pozostałych 40.100 40.070 99,92
 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 16.700 15.662 93,78
  4270 Zakup usług remontowych  700 662 94,57
  4300 Zakup usług pozostałych  16.000 15.000 93,75
 90015  Oświetlenie ulic ,placów i dróg 133.950 133.083 99,35
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 112 93,33
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  150 0 0
  4260 Zakup energii 103.380 103.287 99,91
  4270 Zakup usług remontowych 28.100 28.053 99,83
  4300 Zakup usług pozostałych  2.200 1.631 74,13
 90095  Pozostała działalność 2.000 314 15,70
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  100 35 35,00
  4300 Zakup usług pozostałych  1.900 279 14,68

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 409.800 390.517 95,29
 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 187.900 179.539 95,54
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  1.156 1.156 100
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.600 22.301 94,49
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.450 1.450 100
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.170 11.008 90,45
  4120 Składki na Fundusz Pracy 740 695 93,91
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  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  44.620 43.395 97,23
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.900 16.090 85,13
  4260 Zakup energii 25.040 23.992 95,81
  4270 Zakup usług remontowych 41.030 40.645 99,03
  4280 Zakup usług zdrowotnych 70 70 100
  4300 Zakup usług pozostałych 17.403 17.018 97,78
  4410 Podróże służbowe krajowe 171 171 100
  4430 Różne opłaty i składki 870 868 99,77
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecz-

nych 680 680 100
 92116  Biblioteki 158.800 153.300 97,02
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  980 793 80,92
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74.580 73.589 98,67
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.700 5.633 98,83
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14.110 13.915 98,61
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.410 1.874 77,75
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  7.300 6.880 94,24
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000 6.143 87,75
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.900 13.790 99,20
  4260 Zakup energii 14.500 13.728 94,67
  4270 Zakup usług remontowych 900 822 91,33
  4300 Zakup usług pozostałych 8.500 8.380 98,58
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  1.300 852 65,53
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.200 1.148 95,66
  4430 Różne opłaty i składki  1.800 1.735 96,38
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecz-

nych 2.620 2.620 100
 
 

 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże-
towych  2.000 1.398 69,90

 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  4.100 4.000 100
  2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofi-

nansowanie prac remontowych i konserwatorskich 
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 
nie4zalicznym do sektora finansów publicznych  4.000 4.000 100

  4340 Zakup usług remontowo konserwatorskich dotyczą-
cych obiektów zabytkowych będących w użytkowa-
niu jednostek budżetowych  100 0 

 92195  Pozostała działalność 59.000 53.678 90,97
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  5.300 4.934 93,11
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 28 5,60
  4120 Składki na Fundusz Pracy  100 4 1,0
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  8.000 7.620 95,25
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21.000 20.261 96,48
  4260 Zakup usług remontowych 100 52 52
  4300 Zakup usług pozostałych 24.000 20.779 86,57

926   Kultura fizyczna i sport 67.000 62.310 93,00
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 67.000 62.310 93,00
  2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofi-

nansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzy-
szeniom 47.000 47.000 100

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  4.300 1.583 36,18
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  400 52 13,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 100 0 0
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  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  2.500 2.070 82,80
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.800 5.217 89,94
  4300 Zakup usług pozostałych 5.700 5.320 93,33
  4430 Różne opłaty i składki  1.200 1.068 89,00
   Ogółem 10.860.042 10.693.320 98,46

 
Załącznik Nr 3 

 
Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samo-

rządu terytorialnego ustawami za 2005 rok 
Dochody 

 

Lp. Dz. Rozdz. § Treść 
Plan na 
2005  

Wykonanie 
planu za 
2005r. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 750   Administracja publiczna 63.800 63.525 99,56 
  75011  Urzędy Wojewódzkie 63.800 63.525 99,56 
   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 55.800 55.800 100 

   6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminom ustawami 8.000 7.725 96,5 

2. 751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  19.122 19.122 100 

  75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwo-
wej, kontroli i ochrony prawa 765 765 100 

   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 765 765 100 

  75107  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  11.265 11.265 100 
   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 11.265 11.265 100 

  75108  Wybory do Sejmu i Senatu  7.092 7.092 100 
   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 7.092 7.092 100 

3. 752   Obrona narodowa  395 395 100 
  75212  Pozostałe wydatki obronne  395 395 100 
   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 395 395 100 

4. 852   Pomoc społeczna  1.096.114 1.096.085 99,99 
  85212  Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne 

oraz  składki na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe z ubezpieczenia społecznego składki na     
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    ubezpieczenia społeczne 1.040.730 1.040.730 100 
   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 1.040.730 1.040.730 100 

  85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z po-
mocy społecznej oraz niektóre świadczenia ro-
dzinne  5.510 5.510 100 

   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 5.510 5.510 100 

  85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe  49.874 49.845 99,9 

   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 49.874 49.845 99,9 

    Ogółem 1.179.431 1.179.127 99,97 
 

Wydatki 
 
Lp. Dz. Rozdz. § Treść Plan Wykonanie % 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 750   Administracja publiczna 63.800 63.525 99,51 
  75011  Urzędy wojewódzkie 63.800 63.525 99,5 
   4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44.400 44.400 100 
   4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  3.000 3.000 100 
   4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.180 8.180 100 
   4120 Składki na Fundusz Pracy 220 220 100 
   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  8.000 7.725 96,5 
2. 751   Urzędy naczelnych organów władzy pań-

stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są-
downictwa  19.122 19.122 100 

  75101  Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwowej, kontroli i ochrony praw 765 765 100 

   4300 Zakup usług pozostałych 765 765 100 
  75107  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  11.265 11.265 100 
   3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.940 5.940 100 
   4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne  673 673 100 
   4120 Składki na Fundusz Pracy  96 96 100 
   4170 Wynagrodzenia bezosobowe  3.905 3.905 100 
   4210 Zakup materiałów i wyposażenia  200 200 100 
   4300 Zakup usług pozostałych  451 451 100 
  75108  Wybory do Sejmu i Senatu  7.092 7.092 100 
   3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  3.375 3.375 100 
   4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  474 474 100 
   4120 Składki na Fundusz Pracy  67 67 100 
   4170 Wynagrodzenia bezosobowe  2.750 2.750 100 
   4210 Zakup materiałów i wyposażenia  426 426 100 
3. 752   Obrona narodowa  395 395 100 
  75212  Pozostałe wydatki obronne  395 395 100 
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   4170 Wynagrodzenia bezosobowe  395 395 100 
4. 852   Pomoc społeczna  1.096.114 1.096.085 99,99 
  85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez-

pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecze-
nia społecznego  1.040.730 1.040.730 100 

   3110 Świadczenia społeczne  998.005 998.005 100 
   4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  16.957 16.957 100 
   4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  16.101 16.101 100 
   4120 Składki na Fundusz Pracy 415 415 100 
   4210 Zakup materiałów i wyposażenia  2.882 2.882 100 
   4300 Zakup usług pozostałych  6.370 6.370 100 
  85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia  
z pomocy społecznej oraz niektóre świadcze-
nia rodzinne 5.510 5.510 100 

   4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  5.510 5.510 100 
  85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe   49.874 49.845 99,9 
   3110 Świadczenia społeczne 49.874 49.845 99,9 
    Razem  1.179.431 1.179.127 99,9 
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Załącznik Nr 4 
 

Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2005 rok 
 

Koszty i inne obciążenia 

Nazwa 
zakładu 
budże-
towego 

Dz. Rozdz. 

Stan 
środ-
ków 
na po-
czątek 
roku 

Razem 
przycho-

dy 

Przycho-
dy z do-
staw, 
robót 
i usług 

Dotacje 
przed-
mioto-
we 

Pozo-

stałe 

przy-

chody 

Pokrycie 
amorty-
zacji 

4 + 5 
Razem 

Wyna-
grodz  
i po-

chodne 

Pokrycie 
amortyza-

cji 

Pozostałe 
wydatki 

Inne 
zmniej-
szenia 

(odpisanie 
należno-

ści) 

Stan środ-
ków obro-
towych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ZGK i M 010 01010 99.911 432.116 321.452  11.401 
99.263 

532.027 434.762 146.424 99.263 161.383 27.692 97.265 

 700 70001 23.408 170.768 150.182  6.568 14.018 194.176 168.704 62.164 14.018 63.421 29.101 25.472 
 900 90001 376 471.521 33.801 230.830 10 206.880 471.897 467.836 156.124 206.880 104.832  4.061 
  90017 243 262.232 174.684 0 71 87.477 262.475 262.417 122.825 87.477 50.505 1.610 58 

Razem   123.938 1.336.637 680.119 230.830 18.050 407.638 1.460.575 1.333.719 487.537 407.638 380.141 58.403 126.856 
 

Załącznik Nr 5 
Realizacja przychodów i wydatków środków specjalnych za 2005 rok (likwidacja rachunku środków specjalnych) 

 
Klasyfikacja 
Budżetowa 

Przychody Wydatki 

W tym W tym 

Nazwa środka 
specjalnego 

Dz. Rozdział 

Stan 
środków 
pienięż-
nych na 
począ-
tek roku 

Razem 

Ze źródeł 
określonych 
w uchwale  
i pozostałe 
przychody 

Darowizny 

Razem 
4+5 

Razem Wynagro-
dzenia 

Pochodne 
od wyna-
grodzeń 

Pozostałe 
wydatki 
rzeczowe 

Stan 
środków 
obroto-
wych na 
koniec 
okresu 

sprawoz-
dawczego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
85495 
Plan 4.378  

 
 4.378 4.378 919 424 3.035 0 

Pozostała dzia-
łalność 

854 

Wykonanie 4.378    4.378 4.378 919 424 3.035 0 
92195 
Plan 411    411 411   411 0 

Pozostała dzia-
łalność 

921 

Wykonanie 411    411 411   411 0 
Plan 4.789    4.789 4.789 919 424 3.446 0 

Razem 
 

Wykonanie 4.789    4.789 4.789 919 424 3.446 0 
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 Załącznik Nr 6 
 

 
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 roku 

 
 

Wyszczególnienie Pozycja Plan Wykonanie 
I. Stan środków na początek roku 01 6.879 6.879 
II. Przychody razem (03+04+05) 02 13.000 5.511 
z tego:    
1) wpływy własne 03 3.000  
2) przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska 
04 

10.000 5.256 
3) inne   05  255 

III. Środki dyspozycyjne (01+02) 06   
IV. Wydatki ogółem     07 13.000 3.337 
W tym na:    
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicz-

nych 
08 

3.000 1.304 
2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska 09 1.000  
3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących 

ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem 
10 

  
z tego na:    
a) ochronę wód 11   
b) ochronę powietrza 12   
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią  13   

4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrze-
wień oraz parków wiejskich 

14 
2.000  

5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzysta-
niem oraz składowaniem odpadów 

15 
3.000 1.984 

6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie 16 4.000  
7) inne zmniejszenia    49 

V. Stan środków na 31 grudnia 2005r. 17 6.879 9.102 
 

 
 

Załącznik Nr 7 
 

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2005rok 
 
 
Lp. Treść Plan Wykonanie 
1 2 3 4 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Przychody budżetu: 
Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę 
Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 
Z pożyczek 
Z prywatyzacji majątku gminy 
Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 
Razem przychody (1+2+3+4+5) 
Dochody budżetu 
Razem przychody i dochody budżetu (6+7) 
Rozchody budżetu: 
Spłata kredytów 
Spłata pożyczek 

 
 

975.310 
 
 
 

975.310 
11.718.992 
12.694.302 

 
1.809.260 

25.000 

 
 

975.310 
 
 
 

975.310 
11.630.170 
12.605.480 

 
1.809.260 

25.000 
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1 2 3 4 
12 
13 
14 
15 
16 

Udzielone pożyczki 
Wykup papierów wartościowych 
Razem rozchody (9+10+11+12) 
Wydatki budżetu 
Razem rozchody i wydatki budżetu (13+14) 

 
 

1.834.260 
10.860.042 
12.694.302 

 
 

1.834.260 
10.693.320 
12.527.580 

 
 

=================================================================================== 
 

2213 
 

SPRAWOZDANIE 
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZIN  

ZA 2005 ROK 
 

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2005 rok 
 
 

Dz. Rozdz. §  Treść Plan Wykonanie % 
1 2 3 4 5 6 7 
020   Leśnictwo 7.733 7.940 102,68 
 02095  Pozostała działalność 7.733 7.940 102,68 
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podob-
nym charakterze 7.733 7.940 102,68 

600   Transport i łączność 277.515 273.888 98,69 
 60014  Drogi publiczne powiatowe 193.500 193.500 100,00 
  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorzą-
du terytorialnego  193.500 193.500 100,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 84.015 80.388 95,68 
  0690 Wpływy z różnych opłat 10.000 6.373 63,73 
  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 74.015 74.015 100,0 
700   Gospodarka mieszkaniowa 4.497.774 4.641.926 103,20 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.567.684 2.713.193 105,67 
  0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie  

i użytkowanie wieczyste nieruchomości 217.100 233.149 107,39 
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podob-
nym charakterze 793.880 809.026 101,91 

  0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności 74.000 58.891 79,58 
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  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania wieczy-
stego nieruchomości 21.600 14.291 66,16 

  0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów  1.461.104 1.596.564 109,27 
  0920 Pozostałe odsetki 0 1.272 #DZIEL/0! 
 70095  Pozostała działalność 1.930.090 1.928.733 99,93 
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podob-
nym charakterze 1.927.090 1.923.660 99,82 

  0920 Pozostałe odsetki 3.000 5.073 169,10 
710   Działalność usługowa 454.000 485.276 106,89 
 71035  Cmentarze 454.000 485.276 106,89 
  0830 Wpływy z usług 336.000 359.508 107,00 
  0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów  116.000 123.768 106,70 
  2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na zadania bieżące realizowane przez 
gminę na podstawie porozumień z orga-
nami administracji rządowej  2.000 2.000 100,00 

750   Administracja publiczna 540.841 550.119 101,72 
 75011  Urzędy wojewódzkie 247.150 248.718 100,63 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakre-
su administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie ustawami zadanie 
zlecone 243.100 243.100 100,00 

  2360 Dochody jednostek samorządu terytorial-
nego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 4.050 5.618 138,72 

 75023  Urzędy gmin 293.691 301.401 102,63 
  0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.000 610 61,00 
  0690 Wpływy z różnych opłat 39.764 52.214 131,31 
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podob-
nym charakterze 32.400 36.717 113,32 

  0830 Wpływy z usług 220.527 211.615 95,96 
  0920 Pozostałe odsetki 0 145 #DZIEL/0! 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0 100 #DZIEL/0! 

751   Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 125.127 124.587 99,57 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwowej, kontroli i ochrony prawa zadania 
zlecone 4.787 4.787 100,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakre-
su administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie ustawami  4.787 4.787 100,00 
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 75107  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej zadania zlecone 73.670 73.535 99,82 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakre-
su administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie ustawami  73.670 73.535 99,82 

 75108  Wybory do Sejmu i Senatu zadania zlecone 46.670 46.265 99,13 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakre-
su administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie ustawami  46.670 46.265 99,13 

752   Obrona narodowa 395 395 100,00 
 75212  Pozostałe wydatki obronne zadania zlecone 395 395 100,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakre-
su administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie ustawami  395 395 100,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa 7.000 7.000 100,00 

 75414  Obrona cywilna zadania zlecone 7.000 7.000 100,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakre-
su administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie ustawami  7.000 7.000 100,00 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fi-
zycznych i od innych jednostek nie posia-
dających osobowości prawnej oraz wy-
datki związane z ich poborem 21.222.597 22.128.119 104,27 

 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 111.500 82.407 73,91 

  0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty podat-
kowej 110.000 81.949 74,50 

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 1.500 458 30,53 

 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśne-
go, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób praw-
nych i innych jednostek organizacyjnych 8.031.301 7.786.433 96,95 

  0310 Podatek od nieruchomości 7.038.941 6.816.121 96,83 
  0320 Podatek rolny 271.450 260.440 95,94 
  0330 Podatek leśny 92.000 102.873 111,82 
  0340 Podatek od środków transportowych 228.630 217.819 95,27 
  0440 Wpływy z opłaty miejscowej 774 774 100,00 
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 62.000 44.879 72,39 
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 10.000 16.021 160,21 
  2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 

realizację zadań bieżących jednostek sekto-
ra finansów publicznych 327.506 327.506 100,00 

 75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśne-
go, podatku od spadków i darowizn, podatku 
od czynności cywilnoprawnych oraz podat-
ków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3.094.749 3.671.652 118,64 
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  0310 Podatek od nieruchomości 1.685.967 2.012.924 119,39 
  0320 Podatek rolny 492.131 561.572 114,11 
  0330 Podatek leśny 5.000 4.092 81,84 
  0340 Podatek od środków transportowych 303.887 325.223 107,02 
  0360 Podatek od spadków i darowizn 40.000 78.479 196,20 
  0370 Podatek od posiadania psów 11.500 9.640 83,83 
  0430 Wpływy z opłaty targowej 57.000 51.700 90,70 
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 448.000 558.320 124,63 
  0560 Zaległości z podatków zniesionych 316 427 135,13 
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 50.948 69.275 135,97 
 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących do-

chody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw 1.295.745 1.189.941 91,83 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 785.188 674.823 85,94 
  0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 52.000 33.174 63,80 
  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu 457.557 457.557 100,00 
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobiera-

nych przez jednostki samorządu terytorial-
nego na podstawie odrębnych ustaw 1.000 2.159 215,90 

  0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje  21.830 #DZIEL/0! 
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 0 398 #DZIEL/0! 
 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa 8.688.829 9.397.213 108,15 
  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7.854.529 8.144.797 103,70 
  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 834.300 1.252.416 150,12 
 75624  Dywidendy 473 473 100,00 
  0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia 

praw majątkowych 473 473 100,00 
758   Różne rozliczenia 12.827.962 12.841.073 100,10 
 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 11.837.316 11.837.316 100,00 
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11.837.316 11.837.316 100,00 
 75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 

gmin 404.494 404.494 100,00 
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 404.494 404.494 100,00 
 75814  Różne rozliczenia finansowe 131.850 144.961 109,94 
  0920 Pozostałe odsetki 131.850 144.961 109,94 
 75831  Część równoważąca subwencji ogólnej dla 

gmin 454.302 454.302 100,00 
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 454.302 454.302 100,00 

801   Oświata i wychowanie 1.292.565 1.352 630 104,65 
 80101  Szkoły podstawowe 374.766 384.104 102,49 
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podob-
nym charakterze 29.339 31.465 107,25 

  0830 Wpływy z usług 224.000 230.428 102,87 
  0920 Pozostałe odsetki 3.098 3.882 125,31 
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  0970 Wpływy z różnych dochodów 51.565 51.565 100,00 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gmin 7.361 7.361 100,00 

  2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 1.977 1.977 100,00 
  2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin 36.801 36.801 100,00 
  6333 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin 20.625 20.625 100,00 

 80104  Przedszkola 685.978 725.015 105,69 
  0830 Wpływy z usług 685.978 722.086 105,26 
  0920 Pozostałe odsetki 0 2.929 #DZIEL/0! 
 80110  Gimnazja 218.000 232.811 106,79 
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podob-
nym charakterze 30.000 31.856 106,19 

  0830 Wpływy z usług 188.000 200.955 106,89 
 80195  Pozostała działalność 13.821 10.700 77,42 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gmin 13.821 10.700 77,42 

851   Ochrona zdrowia 1 039 795 76,52 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 654 654 100,00 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 654 654 100,00 
 85195  Pozostała działalność zadania zlecone 385 141 36,62 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakre-
su administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie ustawami  385 141 36,62 

852   Pomoc społeczna 7.764.500 7.744.905 99,75 
 85203  Ośrodki wsparcia 193.400 183.405 94,83 
  0830 Wpływy z usług 58.800 47.855 81,39 
  0920 Pozostałe odsetki 4.000 4.950 123,75 
  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny  

w postaci pieniężnej 2.600 2.600 100,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakre-
su administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie ustawami zadanie 
zlecone 128.000 128.000 100,00 

 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimenta-
cyjna oraz składki na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe z ubezpieczenia społeczne-
go zadania zlecone 6.242.300 6.242.287 100,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakre-
su administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie ustawami 6.238.750 6.238.737 100,00 
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  6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  
z zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań zleconych gminie ustawami 3.550 3.550 100,00 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opła-
cane za osoby pobierające niektóre świad-
czenia z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne zdania zlecone 67.800 67.092 98,96 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakre-
su administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie ustawami 67.800 67.092 98,96 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 828 000 823.368 99,44 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakre-
su administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie ustawami zadanie 
zlecone 578.000 573.522 99,23 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gmin 250.000 249.846 99,94 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 261.000 261.000 100,00 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gmin 261.000 261.000 100,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 22.000 17.755 80,70 

  0830 Wpływy z usług 22.000 17.755 80,70 
 85295  Pozostała działalność 150.000 149.998 100,00 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gmin 150.000 149.998 100,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 216.368 216.368 100,00 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 216.368 216.368 100,00 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gmin 216.368 216.368 100,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środo-
wiska 1.483 053 1.460 083 98,45 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.094 053 1.064.646 97,31 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 20.111 6.561 32,62 
  6290 Środki na dofinansowanie własnych inwe-

stycji gmin, pozyskane z innych źródeł 976.363 976.363 100,00 
  6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin 61.112 45.255 74,05 

  6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na in-
westycje i zakupy inwestycyjne realizowa-
ne na podstawie porozumień między jed-
nostkami samorządu terytorialnego 36.467 36.467 100,00 

 90002  Gospodarka odpadami 240.000 325.540 135,64 
  0830 Wpływy z usług 240.000 325.482 135,62 
  092 Pozostałe odsetki 0 58 #DZIEL/0! 
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 90003  Oczyszczanie miast i wsi 65.000 67.597 104,00 
  0830 Wpływy z usług 65.000 67.597 104,00 
 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 80.000 0 0,00 
  0830 Wpływy z usług 80.000 0 0,00 
 90020  Wpływy i wydatki związane z gromadze-

niem środków z opłat produktowych 4.000 2.300 57,50 
  0400 Wpływy z opłaty produktowej 4.000 2.300 57,50 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 124.495 124.354 99,89 
 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 36.500 37.859 103,72 
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podob-
nym charakterze 6.500 7.859 120,91 

  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorzą-
du terytorialnego  30.000 30.000 100,00 

 92116  Biblioteki 53.605 53.605 100,00 
  2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na zadania bieżące realizowane przez 
gminę na podstawie porozumień z orga-
nami administracji rządowej 28.000 28.000 100,00 

  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorzą-
du terytorialnego  25.605 25.605 100,00 

 92118  Muzea 34.390 32.890 95,64 
  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorzą-
du terytorialnego 34.390 32.890 95,64 

926   Kultura fizyczna i sport 730.000 720.999 98,77 
 92604  Instytucje kultury fizycznej 730.000 720.999 98,77 
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podob-
nym charakterze 28.000 25.910 92,54 

  0830 Wpływy z usług 690.000 682.292 98,88 
  0920 Pozostałe odsetki 12.000 12.797 106,64 

Razem 51.572.964 52.680.457 102,15 
 

Załącznik Nr 2 

Część opisowa do wykonania planu dochodów 
budżetu Gminy Świebodzin za 2005 rok 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieru-
chomościami 

§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie  

i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

Plan - 217.000 Wykonanie - 233.149 

W/w kwotę uzyskano z dochodów z tytułu I opłaty 
za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz 
opłat rocznych. 

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samo-
rządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczo-
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nych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze 

Plan – 793.880 Wykonanie - 809.026 

Wydział GKiM 

Plan - 643.880zł Wykonanie - 654.417zł 

- z tytułu dzierżaw lokali użytkowych 652.597zł, 

- z tytułu dzierżawy placu (pod cyrk, karuzelę) 
1.820zł. 

W 2005r. odzyskano od najemców lokale użytkowe: 

- pomieszczenia w budynku przy ul. 1 Maja 22 
(Urząd Statystyczny) w Świebodzinie, 

- lokal użytkowy przy ul. J. Piłsudskiego 10 
(sklep spożywczy) w Świebodzinie, 

- lokal użytkowy przy ul. Głogowskiej 16 (część 
sklepu spożywczego) w Świebodzinie, 

- lokal użytkowy przy ul. 1Maja 10 (po Spół-
dzielni Rzemieślnik) w Świebodzinie, 

- pomieszczenia w budynku przy ul. M. Żymier-
skiego 6 (pomieszczenie po naprawie sprzętu 
chłodniczego) w Świebodzinie, 

- pomieszczenia w budynku przy ul. Rynkowa 2 
(pomieszczenia biurowe zajmowane przez 
Kasę Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych)  
w Świebodzinie. 

Zmieniono odpłatność za lokal użytkowy w m. 
Rozłogi w związku z oddaniem przez najemcę czę-
ści lokalu pod potrzeby LZT Rozłogi. 

Podpisano umowę dzierżawy na plac przed loka-
lem z przeznaczeniem na „ogródek gastronomicz-
ny” przy: 

- Placu Obrońców Pokoju 5 Pizzeria „Caserta”, 

- Placu Obrońców Pokoju 1 Kawiarnia „Gotyc-
ka”, 

- Placu Obrońców Pokoju 14 Pub „Enklawa”, 

- ul. 1 Maja 5 Pizzeria „Duet”, 

- ul. Kościelnej 3a Pizzeria „Caruso”. 

Podpisano umowę dzierżawy na plac przy ul. Ko-
narskiego:  

- na ustawienie karuzeli - 2 razy, 

- na ustawienie cyrku - 3 razy. 

Wydział GRiOŚ 

Plan - 150.000zł Wykonanie - 154.609zł, z tego: 

- grunty pod garażami 40.224, 

- grunty pod pawilonami/kioskami 110.427, 

- grunty wykorzystywane rolniczo 3.958. 

W okresie sprawozdawczym zawarto ogółem 62 
umowy: 

a) 29 umów na dzierżawę gruntu pod garażami  
i pomieszczeniami gospodarczymi,  

b) 15 umów na dzierżawę gruntu nierolniczego  
z przeznaczeniem na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej na terenie miasta Świebo-
dzin, 

c) 5 umów na dzierżawę gruntów na cele rolni-
czo – ogrodnicze, 

d) 7 umów użyczenia na grunty położone:  

- w Świebodzinie przy ul. Ogrodowej z Ko-
mendą Policji w Gorzowie Wlkp., 

- w Świebodzinie przy ul. Świerczewskiego 
z firmą Keiper Polska Sp. z o.o., 

- w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego z fir-
mą Keiper Polska Sp. z o.o., 

- w Świebodzinie na os. Południowym  
z „Enea” S.A., 

- w Borowie z osobą fizyczną, 

- w Świebodzinie przy ul. Słonecznej z firmą 
„Dialog” S.A. 

- w Świebodzinie przy pl. Jana Pawła II  
z osobą fizyczną, 

e) 6 umów dzierżawy do celów emerytalno - ren-
towych na terenie wsi Jeziory, Rusinów i Lu-
binicko (2), Glińsk (2). 

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego oso-
bom fizycznym w prawo własności 

Plan – 74.000 Wykonanie – 58.891 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2004, Nr 261, poz. 2603) 
sprzedano 3 nieruchomości będące dotychczas  
w użytkowaniu wieczystym położone przy ul. Wa-
łowej, Kolejowej i Żymierskiego za łączną kwotę 
48.556 złotych. 

Dodatkowe wpływy za przekształcenie w okresie 
sprawozdawczym wynoszą – 10.335 złotych. Na tę 
kwotę składają się również wpłaty, które w po-
przednich latach rozłożono na raty roczne. 

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości 

Plan – 21.600 Wykonanie – 14.291 

- 35 wpłat po 250zł tytułem wykonania doku-
mentacji szacunkowej (częściowe pokrycie 
kosztów wyceny rzeczoznawcy niezbędnej  
do sprzedaży mieszkań na rzecz najemców)  
– 8.750zł, 
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- 1 wpłata w wysokości 300zł na poczet wyko-
nania dokumentacji szacunkowej przy wyku-
pie użytkowania wieczystego – 300zł, 

- 11 wpłat po 300zł tytułem wykonania doku-
mentacji szacunkowej z tytułu zbycia działek 
na poprawienie warunków zagospodarowa-
nia działek przyległych - 3.300zł, 

- 6 wpłat po 300zł tytułem wykonania doku-
mentacji szacunkowej na zbycie gruntów pod 
garażami – 1.800zł. 

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów  

Plan - 1.461.104 Wykonanie - 1.596.564 

1) Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz na-
jemców. 

Plan - 4.500zł Wykonanie - 4.580zł 

W 2005 roku sprzedano 55 lokali mieszkalnych 
na rzecz najemców. Cena za 1m2 powierzchni 
użytkowej lokali mieszkalnych w tym okresie 
kształtowała się w wysokości od 437 do 1.246zł. 
Lokale dla najemców sprzedawane są za 0,1% 
wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę. Przy 
uwzględnieniu bonifikaty 99,9% średnia cena za 
jeden sprzedany lokal mieszkalny wynosiła 35zł. 

Wraz z lokalami mieszkalnymi sprzedano 9 po-
mieszczeń gospodarczych położonych w grani-
cach zbywanych nieruchomości; 

2) Sprzedaż nieruchomości komunalnych w dro-
dze przetargów i rokowań (budynki, lokale 
mieszkalne i użytkowe). 

Plan - 505.710zł Wykonanie - 773.279zł 

W okresie sprawozdawczym sprzedano 9 nieru-
chomości w tym: 

a) budynki o funkcji niemieszkalnej: 

- ul. Piłsudskiego 46-Grottgera – w drodze 
przetargu, 

- ul. Kościelna 1 – w drodze przetargu, 

- ul. Wałowa 5 – w drodze przetargu, 

- ul. Głogowska 16 – w drodze przetargu, 

b) lokale użytkowe: 

- lokal użytkowy przy ul. 1 Maja 16  
– w drodze rokowań, 

- lokal użytkowy przy ul. Piłsudskiego 10  
– w drodze przetargu, 

- lokal użytkowy przy ul. Żymierskiego 30 
– w drodze przetargu, 

- lokal użytkowy przy ul. 1 Maja 10  
– w drodze przetargu, 

c) lokale użytkowe na rzecz najemców: 

- lokal użytkowy przy ul. Cegielnianej 2a 
(zakład fryzjerski), 

- lokal użytkowy przy ul. 1 Maja 12 (sklep 
elektryczny); 

3) Sprzedaż działek z zasobu komunalnego (działki 
budowlane, rzemieślnicze i pod garażami) 

Plan – 950.894zł Wykonanie - 818.705zł 

W okresie sprawozdawczym zbyto 63 nierucho-
mości z tego: 

a) w drodze bez przetargowej na poprawie-
nie warunków zagospodarowania działek 
przyległych zbyto: 

- 1 działkę w miejscowości Jordanowo,  

- 1 działkę na os. Słonecznym, 

- 1 działkę przy ul. Kolejowej, 

- 1 działkę przy ul. Kupieckiej, 

- 1 działkę przy ul. Grottgera,  

b) w drodze przetargu sprzedano: 

- 1 działkę położoną przy ul. Topolowej, 

- 1 działkę przy ul. Świerczewskiego, 

- 1 działkę przy ul. Mickiewicza, 

- 1 działkę przy ul. Łużyckiej, 

- 13 działek budowlanych przy ul. Jodłowej, 

c) w użytkowanie wieczyste w drodze bez 
przetargowej oddano 5 nieruchomość zabu-
dowanych garażami wybudowanymi z wła-
snych środków dzierżawcy: 

- 1 nieruchomość położoną przy ul. Młyń-
skiej, 

- 1 nieruchomość położoną przy ul. Kole-
jowej, 

- 3 nieruchomości położone przy ul. Łużyc-
kiej, 

d) nieodpłatnie aportem przekazano na rzecz 
ZWKiUK 56 nieruchomości zabudowanych 
i niezabudowanych położonych na terenie 
miasta i gminy Świebodzin. 

W 2005 roku Gmina Świebodzin przejęła nieod-
płatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych 5 nie-
ruchomości położonych w miejscowościach Kęp-
sko, Glińsk, Wilkowo, Rzeczyca oraz działkę przy 
ul. Sulechowskiej w Świebodzinie, z przeznacze-
niem na wykonywanie zadań własnych gminy 
(boiska sportowe, place zabaw). 

W 2005 roku Gmina Świebodzin nieodpłatnie prze-
jęła 10 nieruchomości od osób prawnych: 

- 1 działkę z przeznaczeniem pod plac zabaw 
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przy ul. Skrajnej w Świebodzinie, 

- 3 działki (jedna z nich zabudowana garażami) 
przy ul. Poznańskiej w Świebodzinie, 

- 2 działki (jedna z nich zabudowana budyn-
kiem byłej świetlicy) przy ul. Krętej w Świe-
bodzinie, 

- 4 działki, stanowiące drogi w miejscowości 
Rosin. 

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorzą-
du terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych 
do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 

Plan – 1.927.090 Wykonanie - 1.923.660 

W 2005 roku z tytułu najmu komunalnych lokali 
mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych, garaży 
oraz ogródków przydomowych do budżetu Gminy 
wpłynęły środki finansowe w wysokości 1.863.660zł. 

Spłacone zadłużenia po 28 lutym 2002 roku z tytu-
łu zaległości czynszowych od najemców lokali 
komunalnych 60.000zł. 

Dział 710 – Działalność usługowa 

Rozdział 71035 - Cmentarze 

§ 0830 - Wpływy z usług 

Plan - 336.000 Wykonanie – 359.508 

Plan – 331.000zł Wykonanie – 354.463zł: usługi 
cmentarne i pogrzebowe świadczone na Cmentarzu 
Komunalnym w Świebodzinie (wykupienie miej-
sca, usługi pogrzebowe, rezerwacje miejsca na 
cmentarzu). 

Plan – 5.000zł Wykonanie – 5.045zł: usługi cmen-
tarne świadczone na Wiejskich Cmentarzach Ko-
munalnych w Jordanowie, Chociulach, Jeziorach  
i Lubinicku (wykupienie i rezerwacja miejsca). 

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów  

Plan - 116.000 Wykonanie – 123.768 

Wpływy ze sprzedaży trumien i akcesoriów po-
grzebowych. 

§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na zadania bieżące realizowane przez gminę 
na podstawie porozumień z organami administra-
cji rządowej 

Plan - 2.000 Wykonanie - 2.000 

Dotacja przeznaczona na utrzymanie kwatery wo-
jennej na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie. 

Dział 750 – Administracja Publiczna  

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 

§ 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje 

Plan - 1.000 Wykonanie - 610 

W 2005r wydano 2 nowe licencje na wykonywanie 
transportu drogowego taksówką oraz 8 zmian 
licencji w związku ze zmianą samochodu. 

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 

Plan – 39.764 Wykonanie – 52.214, w tym:  

- wpis/zmiana wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej 48.000, 

- zezwolenia na wykonywanie regularnych 
przewozów osób w krajowym transporcie 
drogowym – 4.214. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2005r. na tere-
nie Gminy Świebodzin działalność gospodarczą 
prowadziło 2.571 przedsiębiorców. W porównaniu 
do stanu z dnia 31 grudnia 2004 roku przybyło  
50 przedsiębiorców. 

W 2005 roku do ewidencji działalności gospodar-
czej zostało wpisanych 318 nowych przedsiębior-
ców, natomiast wykreślonych z ewidencji działal-
ności gospodarczej 268 przedsiębiorców. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia  
31 grudnia 2005 roku wydano 356 zaświadczeń  
o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospo-
darczej, w tym 32 zaświadczenia zwolnione z opła-
ty na podstawie uchwały Nr XXXIII/320/05 Rady 
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2005r.,  
w związku ze zmianą nazwy Placu Obrońców Po-
koju na Plac Jana Pawła II. 

Z prowadzonej ewidencji działalności gospodar-
czej wynika, że na terenie Gminy Świebodzin pro-
wadzona jest różnorodna działalność gospodarcza 
w następujących branżach: 

a) produkcja wyrobów - 77 przedsiębiorców, 

b) usługi przemysłowe - 272 przedsiębiorców, 

c) usługi niematerialne - 682 przedsiębiorców, 

d) budownictwo - 271 przedsiębiorców, 

e) transport - 183 przedsiębiorców, 

f) handel - 1008 przedsiębiorców, w tym: 

- art. przemysłowymi - 345 przedsiębiorców, 

- art. spożywczymi - 170 przedsiębiorców, 

- handel obwoźny - 438 przedsiębiorców, 

- handel hurtowy - 55 przedsiębiorców, 

g) gastronomia - 78 przedsiębiorców. 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 listopada 2003 roku  
o zmianie ustawy – Prawo działalności gospodar-
czej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, 
poz. 2125) przedsiębiorca będący osobą fizyczną 
może podjąć działalność gospodarczą po uzyska-
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niu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 
Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla miejsca 
zamieszkania przedsiębiorcy i jest to zadanie zle-
cone z zakresu administracji rządowej. 

Najważniejszymi zmianami w w/w ustawie jest to, 
że przedsiębiorca zgłaszając działalność gospodar-
czą musi podać swój PESEL a określenie przed-
miotu wykonywanej działalności musi być zgodne 
z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Ponadto 
przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem o wpis do 
ewidencji w gminie może złożyć również wniosek 
o wpis do krajowego rejestru urzędowego pod-
miotów gospodarki narodowej (REGON) oraz 
zgłoszenie indentyfikacyjne lub aktualizacyjne 
(NIP). Urząd dysponuje odpowiednimi drukami 
RG-1 i NIP 1 i w każdej chwili może je udostępnić. 

W 2005r. wydano dla Przedsiębiorstwa Komunika-
cji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o. 21 ze-
zwoleń na wykonywanie przewozów regularnych 
na terenie Gminy Świebodzin oraz 47 wypisów do 
tych zezwoleń. 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowią-
cych dochody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw 

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu 

Plan - 457.557 Wykonanie – 457.557 

W 2005r. wydano nowe zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych: 

1) do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 23, 

b) od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 20, 

c) pow. 18% zawartości alkoholu – 14; 

2) do spożycia w miejscu sprzedaży: 

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 20, 

b) od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 7, 

c) pow. 18% zawartości alkoholu – 9; 

3) zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa - 12. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2005r. na tere-

nie Gminy Świebodzin sprzedaż napojów alkoho-
lowych prowadzona jest: 

1) w sklepach wg rodzajów zezwoleń: 

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa  
– 101, 

b) od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 97, 

c) pow. 18% zawartości alkoholu – 57; 

2) w punktach gastronomicznych wg rodzajów 
zezwoleń: 

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa  
– 46, 

b) od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 19, 

c) pow. 18% zawartości alkoholu – 28. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska  

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 

§ 0830 - Wpływy z usług  

Plan – 240.000 Wykonanie – 325.482 

Składowanie nieczystości na Międzygminnym Wy-
sypisku Komunalnym w miejscowości Jeziory. 

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 

§ 0830 - Wpływy z usług  

Plan - 65.000 Wykonanie – 67.597, w tym: 

- wpływy za składowanie m.in. gruzu na wysy-
pisku k/Wieży Bismarcka 11.692zł, 

- wpływy za sprzątanie chodników i ulic 55.905zł. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego 

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice  
i kluby 

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samo-
rządu terytorialnego lub innych jednostek zalicza-
nych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze. 

Plan – 6.500 Wykonanie – 7.859 

W 2005r. z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich 
na imprezy okolicznościowe oraz organizowania 
zabaw i dyskotek do budżetu gminy wpłynęły 
środki finansowe w wysokości 7.859zł. 

Załącznik Nr 3 
 

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za rok 2005 
 
Dz. Rozdz. § Treść Plan Wykonanie % 
1 2 3 4 5 6 7 

010   Rolnictwo i łowiectwo 458.921 441.280 96,16 
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1 2 3 4 5 6 7 
 01008  Melioracje wodne 20.000 9.918 49,59 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.583 6.827 50,26 
  4300 Zakup usług pozostałych 6.017 2.804 46,60 
  4430 Różne opłaty i składki 400 287 71,75 
 01009  Spółki wodne 10.000 10.000 100,00 
  2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10.000 10.000 100,00 
 01022  Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz ba-

dania monitoringowe pozostałości chemicznych 
i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 
pochodzenia zwierzęcego 9.500 3.812 40,13 

  4300 Zakup usług pozostałych 9.500 3.812 40,13 
 01030  Izby rolnicze 11.339 11.339 100,00 
  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 

2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11.339 11.339 100,00 
 01036  Restrukturyzacja i modernizacja sektora żyw-

nościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 296.000 295.601 99,87 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 296.000 295.601 99,87 
 01095  Pozostała działalność 112.082 110.610 98,69 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.926 1.924 99,90 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75.018 75.006 99,98 
  4260 Zakup energii 80 74 92,50 
  4270 Zakup usług remontowych 3.000 3.000 100,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 30.736 29.284 95,28 
  4430 Różne opłaty i składki 640 640 100,00 
  8550 Różne rozliczenia finansowe 682 682 100,00 

600   Transport i łączność 2.122.878 1.790.437 84,34 
 60014  Drogi publiczne powiatowe 564 564 100,00 
  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorzą-

du terytorialnego 564 564 100,00 
 60016  Drogi publiczne gminne 2.122.314 1.789.873 84,34 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.056 5.025 99,39 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 231.887 230.189 99,27 
  4270 Zakup usług remontowych 474.184 452.729 95,48 
  4300 Zakup usług pozostałych 156.774 146.436 93,41 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.246.300 947.381 76,02 
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 8.113 8.113 100,00 
700   Gospodarka mieszkaniowa 3.162.320 2.878.074 91,01 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 402.444 379.409 94,28 
  4300 Zakup usług pozostałych 35.000 28.342 80,98 
  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorzą-

du terytorialnego 2.444 2.444 100,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 365.000 348.623 95,51 
 70021  Towarzystwa budownictwa społecznego 2.245.226 2.111.213 94,03 
  4300 Zakup usług pozostałych 1.531.000 1.419.839 92,74 
  6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 

wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 
fundusz statutowy banków państwowych oraz 
innych instytucji finansowych 552.500 552.500 100,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 161.726 138.874 85,87 
 70095  Pozostała działalność 514.650 387.452 75,28 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 2.123 42,46 
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  4260 Zakup energii 70.964 52.660 74,21 
  4270 Zakup usług remontowych 391.686 293.344 74,89 
  4300 Zakup usług pozostałych 45.000 37.325 82,94 
  4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 

osób fizycznych 2.000 2.000 100,00 
710   Działalność usługowa 935.865 887.677 94,85 
 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 150.000 129.515 86,34 
  4300 Zakup usług pozostałych 150.000 129.515 86,34 
 71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne 227.033 205.491 90,51 
  4300 Zakup usług pozostałych 227.033 205.491 90,51 
 71035  Cmentarze 558.832 552.671 98,90 
  3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6.000 5.668 94,47 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 188.401 187.352 99,44 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.246 12.246 100,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35.554 34.146 96,04 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 4.896 4.896 100,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.814 14.813 99,99 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127.850 127.802 99,96 
  4260 Zakup energii 12.634 11.490 90,95 
  4270 Zakup usług remontowych 96.049 96.048 100,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 48.500 48.483 99,96 
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.265 1.265 100,00 
  4430 Różne opłaty i składki 4.024 1.863 46,30 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 6.599 6.599 100,00 
750   Administracja publiczna 5.194.622 5.108.363 98,34 
 75011  Urzędy wojewódzkie zadanie zlecone 243.100 243.100 100,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174.334 174.334 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.791 28.791 100,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34.998 34.998 100,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 4.977 4.977 100,00 
 75022  Rady gmin 209.697 202.569 96,60 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 162.697 159.814 98,23 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.191 7.283 79,24 
  4300 Zakup usług pozostałych 25.700 23.426 91,15 
  4410 Podróże służbowe krajowe 12.109 12.046 99,48 
 75023  Urzędy gmin 4.680.716 4.602.881 98,34 
  3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 70.549 65.629 93,03 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.547.779 2.530.142 99,31 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 157.383 157.383 100,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 458.977 444.592 96,87 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 70.956 64.572 91,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.256 57.994 96,25 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 306.017 303.676 99,24 
  4260 Zakup energii 145.292 141.426 97,34 
  4270 Zakup usług remontowych 49.554 41.683 84,12 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 6.000 4.306 71,77 
  4300 Zakup usług pozostałych 323.274 318.107 98,40 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 24.000 23.587 98,28 
  4410 Podróże służbowe krajowe 53.905 53.873 99,94 
  4420 Podróże służbowe zagraniczne 3.354 3.353 99,97 
  4430 Różne opłaty i składki 72.008 71.999 99,99 
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  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 79.436 79.436 100,00 
  4580 Pozostałe odsetki 2.056 1.591 77,38 
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokurator-

skiego 20.751 15.102 72,78 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.243 30.243 100,00 
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 198.926 194.187 97,62 
 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6.660 5.364 80,54 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.569 1.569 100,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.831 2.436 86,05 
  4300 Zakup usług pozostałych 2.260 1.359 60,13 
 75095  Pozostała działalność 54.449 54.449 100,00 
  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 5.800 5.800 100,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 48.649 48.649 100,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwo-
wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 125.127 124.587 99,57 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwo-
wej, kontroli i ochrony prawa zadanie zlecone 4.787 4.787 100,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 689 689 100,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 98 98 100,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000 4.000 100,00 
 75107  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zadania zlecone 73.670 73.535 99,82 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45.360 45.225 99,70 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.314 2.314 100,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 327 327 100,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.700 16.700 100,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.698 3.698 100,00 
  4260 Zakup energii 218 218 100,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 1.700 1.700 100,00 
  4410 Podróże służbowe krajowe 3.353 3.353 100,00 
 75108  Wybory do Sejmu i Senatu zadania zlecone 46.670 46.265 99,13 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 27.540 27.135 98,53 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.367 1.367 100,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 195 195 100,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.715 9.715 100,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.854 4.854 100,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 281 281 100,00 
  4410 Podróże służbowe krajowe 2.718 2.718 100,00 

752   Obrona narodowa 395 395 100,00 
 75212  Pozostałe wydatki obronne zadania zlecone 395 395 100,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 395 395 100,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-
pożarowa 244.695 224.077 91,57 

 75404  Komendy wojewódzkie Policji 60.000 60.000 100,00 
  2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych 

jednostek sektora finansów publicznych 60.000 60.000 100,00 
 75412  Ochotnicze straże pożarne 151.545 131.002 86,44 
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6.583 6.496 98,68 
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  4120 Składki na Fundusz Pracy 925 924 99,89 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43.087 38.774 89,99 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29.800 28.635 96,09 
  4230 Zakup leków i materiałów medycznych 1.000 0 0,00 
  4260 Zakup energii 13.450 9.551 71,01 
  4270 Zakup usług remontowych 17.000 12.429 73,11 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 3.679 3.679 100,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 20.021 15.467 77,25 
  4430 Różne opłaty i składki 11.000 10.777 97,97 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000 4.270 85,40 
 75414  Obrona cywilna 33.150 33.075 99,77 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.500 4.500 100,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.150 5.125 99,51 
  4260 Zakup energii 5.430 5.422 99,85 
  4270 Zakup usług remontowych w tym: 12.700 12.662 99,70 
   zadanie zlecone: 7.000 7.000 100,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 5.370 5.366 99,93 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane  
z ich poborem 49.482 46.804 94,59 

 75647  Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych 
należności budżetowych 49.482 46.804 94,59 

  4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 47.000 45.527 96,87 
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.188 1.118 51,10 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 294 159 54,08 

757   Obsługa długu publicznego 54.000 41.427 76,72 
 75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów  

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 54.000 41.427 76,72 
  8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 

papierów wartościowych oraz od krajowych 
pożyczek i kredytów 54.000 41.427 76,72 

801   Oświata i wychowanie 19.440.227 19.122.616 98,37 
 80101  Szkoły podstawowe 9.142.726 9.056.939 99,06 
  2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicz-

nej jednostki systemu oświaty 195.321 195.321 100,00 
  3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 42.049 40.946 97,38 
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 7.361 7.361 100,00 
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 5.477.573 5.477.570 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 421.491 421.458 99,99 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.026.279 1.007.316 98,15 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 138.273 138.271 100,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 339.325 339.268 99,98 
  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 9.267 808 8,72 
  4220 Zakup środków żywności 210.504 198.354 94,23 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  

i książek 70.690 57.314 81,08 
  4260 Zakup energii 340.775 340.203 99,83 
  4270 Zakup usług remontowych 160.060 154.398 96,46 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 4.881 4.391 89,96 
  4300 Zakup usług pozostałych 107.445 103.396 96,23 
  4307 Zakup usług pozostałych 27.534 7.211 26,19 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 7.530 7.528 99,97 
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  4410 Podróże służbowe krajowe 8.178 7.901 96,61 
  4430 Różne opłaty i składki 6.647 6.383 96,03 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 431.000 431.000 100,00 
  6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.625 20.625 100,00 
  6054 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.940 30.940 100,00 
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 58.978 58.976 100,00 
 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo-

wych 426.521 418.280 98,07 
  2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicz-

nej jednostki systemu oświaty 10.414 10.414 100,00 
  3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.612 3.252 70,51 
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 263.630 262.787 99,68 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.777 18.158 96,70 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50.565 46.504 91,97 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 6.701 6.349 94,75 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28.074 28.073 100,00 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  

i książek 24.881 23.876 95,96 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 18.867 18.867 100,00 
 80104  Przedszkola 4.195.468 4.047.399 96,47 
  3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro-

dzeń 44.180 42.884 97,07 
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 2.348.165 2.229.435 94,94 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 157.843 157.646 99,88 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 395.222 384.042 97,17 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 59.116 54.058 91,44 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 222.178 221.956 99,90 
  4220 Zakup środków żywności 346.160 341.284 98,59 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  

i książek 27.955 27.802 99,45 
  4260 Zakup energii 231.940 230.379 99,33 
  4270 Zakup usług remontowych 82.535 82.266 99,67 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 7.900 5.137 65,03 
  4300 Zakup usług pozostałych 51.450 50.298 97,76 
  4410 Podróże służbowe krajowe 13.680 13.318 97,35 
  4430 Różne opłaty i składki 1.100 981 89,18 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 187.812 187.812 100,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.100 2.000 95,24 
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych  16.132 16.101 99,81 
 80110  Gimnazja 5.200.371 5.132.046 98,69 
  2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicz-

nej jednostki systemu oświaty 83.107 83.107 100,00 
  3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro-

dzeń 27.320 16.383 59,97 
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 3.037.603 3.037.602 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 228.148 228.147 100,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 566.105 566.104 100,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 77.482 77.481 100,00 
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  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 195.335 189.804 97,17 
  4220 Zakup środków żywności 188.000 166.778 88,71 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  

i książek 70.825 68.774 97,10 
  4260 Zakup energii 229.644 210.020 91,45 
  4270 Zakup usług remontowych 115.150 111.925 97,20 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 6.000 4.799 79,98 
  4300 Zakup usług pozostałych 40.850 38.223 93,57 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 6.924 5.205 75,17 
  4410 Podróże służbowe krajowe 4.700 4.659 99,13 
  4430 Różne opłaty i składki 2.100 1.957 93,19 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 254.553 254.553 100,00 
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 66.525 66.525 100,00 
 80113  Dowożenie uczniów do szkół 388.286 387.604 99,82 
  4300 Zakup usług pozostałych 388.286 387.604 99,82 
 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 71.550 67.410 94,21 
  4300 Zakup usług pozostałych 71.550 67.410 94,21 
 80195  Pozostała działalność 15.305 12.938 84,53 
  2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 
wysokości 1.476 1.476 100,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.321 3.054 57,40 
  4300 Zakup usług pozostałych 8.500 8.400 98,82 
  4580 Pozostałe odsetki 8 8 100,00 

851   Ochrona zdrowia 458.596 458.352 99,95 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 458.211 458.211 100,00 
  2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych 

jednostek sektora finansów publicznych 4.000 4.000 100,00 
  3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 390 390 100,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.334 27.334 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.949 1.949 100,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.174 10.174 100,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.459 1.459 100,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 160.225 160.225 100,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83.486 83.486 100,00 
  4260 Zakup energii 16.631 16.631 100,00 
  4270 Zakup usług remontowych 3.960 3.960 100,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 46.657 46.657 100,00 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 617 617 100,00 
  4410 Podróże służbowe krajowe 877 877 100,00 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 733 733 100,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 93.155 93.155 100,00 
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 6.564 6.564 100,00 
 85195  Pozostała działalność zadania zlecone 385 141 36,62 
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 160 80 50,00 
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 30 14 46,67 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 4 2 50,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 191 45 23,56 

852   Pomoc społeczna 10.427.733 10.145.665 97,30 
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 85203  Ośrodki wsparcia w tym: 473.271 368.781 77,92 
   zadanie zlecone 128.000 128.000 100,00 
  3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.424 1.543 63,66 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 222.882 169.442 76,02 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.160 13.160 100,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62.982 28.383 45,07 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 9.401 4.402 46,82 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.169 4.169 100,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29.181 21.112 72,35 
  4220 Zakup środków żywności 40.000 38.155 95,39 
  4230 Zakup leków i materiałów medycznych 200 200 100,00 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  

i książek 688 688 100,00 
  4260 Zakup energii 29.578 29.073 98,29 
  4270 Zakup usług remontowych 29.469 29.469 100,00 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 352 351 99,72 
  4300 Zakup usług pozostałych 17.780 17.630 99,16 
  4410 Podróże służbowe krajowe 196 195 99,49 
  4430 Różne opłaty i składki 2.774 2.774 100,00 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 8.035 8.035 100,00 
 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania 
zlecone  6.242.300 6.242.287 100,00 

  3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.064 2.064 100,00 
  3110 Świadczenia społeczne 6.072.827 6.072.814 100,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67.963 67.963 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.382 3.382 100,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.036 12.036 100,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.681 1.681 100,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36.355 36.355 100,00 
  4260 Zakup energii 1.638 1.638 100,00 
  4270 Zakup usług remontowych 31.222 31.222 100,00 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 119 119 100,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 6.291 6.291 100,00 
  4410 Podróże służbowe krajowe 239 239 100,00 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 2.933 2.933 100,00 
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 3.550 3.550 100,00 
 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia  
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne zadanie zlecone 67.800 67.092 98,96 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 67.800 67.092 98,96 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.382.992 1.346.824 97,38 
  3110 Świadczenia społeczne w tym: 1.382.992 1.346.824 97,38 
   zadanie zlecone 578.000 573.522 99,23 
 85215  Dodatki mieszkaniowe 1.154.000 1.093.801 94,78 
  3110 Świadczenia społeczne 1.154.000 1.093.801 94,78 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej 755.993 693.172 91,69 
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  3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 12.791 12.790 99,99 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 496.076 449.041 90,52 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.374 31.374 100,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91.455 77.902 85,18 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 12.665 11.681 92,23 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.480 6.385 98,53 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34.500 34.368 99,62 
  4270 Zakup usług remontowych 5.614 5.585 99,48 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 180 179 99,44 
  4300 Zakup usług pozostałych 41.677 40.719 97,70 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 600 600 100,00 
  4410 Podróże służbowe krajowe 2.400 2.367 98,63 
  4430 Różne opłaty i składki 1.583 1.583 100,00 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 15.032 15.032 100,00 
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 3.566 3.566 100,00 
 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 194.377 181.714 93,49 
  3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.550 3.548 99,94 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135.360 126.246 93,27 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.233 10.233 100,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26.619 24.261 91,14 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 3.648 3.566 97,75 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.226 6.119 84,68 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 308 308 100,00 
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.200 1.200 100,00 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 6.233 6.233 100,00 
 85295  Pozostała działalność 157.000 151.994 96,81 
  3110 Świadczenia społeczne 150.000 149.998 100,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.000 1.996 28,51 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 671.335 657.074 97,88 
 85401  Świetlice szkolne 305.252 292.610 95,86 
  3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.876 1.441 37,18 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 195.674 189.950 97,07 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.624 13.621 99,98 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37.219 34.400 92,43 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 5.354 4.740 88,53 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19.880 19.674 98,96 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  

i książek 12.620 11.779 93,34 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 17.005 17.005 100,00 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 363.823 363.823 100,00 
  3240 Stypendia dla uczniów 363.823 363.823 100,00 
 85446  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.260 641 28,36 
  4300 Zakup usług pozostałych 2.260 641 28,36 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.395.130 3.289.907 96,90 
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 180.695 179.456 99,31 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180.695 179.456 99,31 
 90002  Gospodarka odpadami 354.048 308.516 87,14 
  3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.902 1.632 41,82 
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  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44.716 44.711 99,99 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.167 7.933 86,54 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.332 1.128 84,68 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.800 10.327 95,62 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76.406 61.925 81,05 
  4260 Zakup energii 11.075 9.094 82,11 
  4300 Zakup usług pozostałych 170.984 146.108 85,45 
  4430 Różne opłaty i składki 22.000 21.992 99,96 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 3.666 3.666 100,00 
 90003  Oczyszczanie miast i wsi 450.310 450.310 100,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 450.310 450.310 100,00 
 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 325.000 325.000 100,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 325.000 325.000 100,00 
 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.605.557 1.578.416 98,31 
  4260 Zakup energii 656.778 656.478 99,95 
  4270 Zakup usług remontowych 10.407 10.407 100,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 132.830 132.829 100,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 805.542 778.702 96,67 
 90095  Pozostała działalność 479.520 448.209 93,47 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.971 2.842 95,66 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 405 404 99,75 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26.880 25.961 96,58 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45.660 45.379 99,38 
  4260 Zakup energii 9.452 7.590 80,30 
  4270 Zakup usług remontowych 64.050 58.037 90,61 
  4300 Zakup usług pozostałych 280.102 257.996 92,11 
  6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesie-

nie wkładów do spółek prawa handlowego 50.000 50.000 100,00 
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.703.467 1.674.036 98,27 
 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 997.687 968.256 97,05 
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzą-

dowej instytucji kultury 621.932 621.932 100,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.109 12.672 96,67 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.864 1.808 97,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 79.702 79.701 100,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71.320 69.648 97,66 
  4260 Zakup energii 44.380 34.254 77,18 
  4270 Zakup usług remontowych 149.457 134.969 90,31 
  4300 Zakup usług pozostałych 12.000 9.349 77,91 
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 3.923 3.923 100,00 
 92116  Biblioteki 482.709 482.709 100,00 
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzą-

dowej instytucji kultury 482.709 482.709 100,00 
 92118  Muzea 223.071 223.071 100,00 
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzą-

dowej instytucji kultury 223.071 223.071 100,00 
926   Kultura fizyczna i sport 2.221.958 2.191.294 98,62 
 92604  Instytucje kultury fizycznej 1.746.802 1.716.221 98,25 
  3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 20.050 19.851 99,01 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 610.867 602.534 98,64 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45.076 45.075 100,00 
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  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115.400 114.663 99,36 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 17.170 16.505 96,13 
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepeł-

nosprawnych 854 852 99,77 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.876 6.607 83,89 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130.275 130.273 100,00 
  4260 Zakup energii 510.017 503.189 98,66 
  4270 Zakup usług remontowych 30.032 25.922 86,31 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000 1.739 57,97 
  4300 Zakup usług pozostałych 131.819 130.438 98,95 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 919 919 100,00 
  4410 Podróże służbowe krajowe 6.002 5.211 86,82 
  4430 Różne opłaty i składki 12.000 6.999 58,33 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 23.800 23.800 100,00 
  4580 Pozostałe odsetki 53 52 98,11 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81.592 81.592 100,00 
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 473.595 473.584 100,00 
  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 473.595 473.584 100,00 

 92695  Pozostała działalność 1.561 1.489 95,39 
  4260 Zakup energii 1.561 1.489 95,39 

Razem 50.666.751 49.082.065 96,87 
 

Załącznik Nr 4 

Część opisowa do wykonania planu wydatków 
budżetu Gminy Świebodzin za 2005 rok 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdział 01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń 
melioracji wodnych  

 
Lp. Paragraf Plan Wykonanie 
1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.583 6.827 
2. § 4300 Zakup usług pozostałych 6.017 2.804 
3. § 4430 Różne opłaty i składki 400 287 
 Razem 20.000 9.918 

 
W okresie sprawozdawczym z zakresu budowy  
i utrzymania melioracji wodnych, prac porządko-
wych oraz pielęgnacyjnych wykonano: 

- uzgodniono projekt budowy drogi ekspreso-
wej S3 odnośnie melioracji, 

- dokonano inwentaryzacji sprzętu ręcznego  
i mechanicznego do realizacji zadań wykony-
wanych przez pracowników zatrudnionych  
w ramach robót publicznych i prac interwen-
cyjnych, 

- wykonano sprawozdanie z melioracji doty-
czące zbiorników małej retencji, oraz konser-
wacji cieków szczegółowych, 

- dokonano sprzątania terenów gminnych  
w obrębie miasta nie objętych umowami, 

- wykarczowano i wycięto drzewa i krzewy na 

nieruchomości gminnej przy ul. Koziej, 

- odwodniono i nawieziono tłuczeń na teren 
przy wejściu na Al. 700 – lecia, 

- wysprzątano teren gminny z wyrównaniem 
ziemi przy zbiorniku wodnym przy ul. Wodo-
ciągowej, 

- odprowadzono wody opadowe i przebudo-
wano chodnik przy ul. Konarskiego 5a, 

- wykonano nowy chodnik między budynkami 
szkoły podstawowej w Gościkowie, 

- wycięto drzewa i krzewy na terenie Gminy 
Świebodzin (droga: Rozłogi - Borów, droga: 
Świebodzin - Niedźwiady, droga: Borów - Lu-
bogóra), 

- wybudowano nowy parking przy budynku  
nr 6 na os. Widok, 
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- wybudowano nowy przepust w Lubinicku, 

- wykonano konserwację rowu przy ul. Mary-
narskiej, 

- rozbiórka 3 garaży przy ul. Garbarskiej oraz  
w Parku Chopina, 

- wykonano nowy chodnik i kanalizacje desz-
czową przy ul. Poznańskiej 50, 

- wyczyszczono 700 szt. przepustów ulicznych 
na terenie miasta, 

- podniesiono krawężniki przy ul. Skrajnej, 

- położono kostkę na placu przy klubie w Lubi-
nicku, 

- wykoszono trzciny, wycięto krzaki i wyrówna-
no skarpy stawu w Jeziorach (punkt przeciw 
pożarowy), 

- wybudowano nowy wpust uliczny oraz ruro-
ciąg odwadniający drogę gminną w Gości-
kowie. 

W celu realizacji powyższych zadań zakupiono 
niezbędne materiały budowlane, paliwo i sprzęt. 

Rozdział 01009 - Spółki wodne 

§ 2630 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jed-
nostek niezaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych 

Plan - 10.000 Wykonanie - 10.000 

Dotacja dla Spółki Wodnej w Świebodzinie prze-
znaczona była na pokrycie części kosztów utrzy-
mania i konserwacji urządzeń melioracji szczegó-
łowych co spowodowało obniżenie wysokości 
datków udziałowych rolników. 

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych 
zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości 
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt  
i produktach pochodzenia zwierzęcego. 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

Plan - 9.500 Wykonanie - 3.812 

Na Gminie ciąży ustawowy obowiązek zapewnie-
nia grzebowiska zwłok padłych zwierząt gospodar-
skich. W związku z tym Gmina pokrywa koszty 
utylizacji zwierząt rolników indywidualnych zgod-
nie z zawartą umową z Zakładem Utylizacyjnym  
w Tarnowie Starym. W okresie sprawozdawczym 
dokonano utylizacji 1 szt. bydła w Rakowie oraz  
7 sztuk trzody chlewnej - w Świebodzinie (1 szt.)  
i Kupieninie (6 szt.). Ponadto zawarto umowę  
z firmą „MIRT” na zbieranie martwych ptaków  
w związku z zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy. 

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 

§ 8550 - Różne rozliczenia finansowe 

Plan - 682 Wykonanie - 682 

Powyższa kwota wydatkowana została zgodnie  
z umową dzierżawy za grunt pod przystankiem 
autobusowym w Rosinie. 

Dział 600 – Transport i łączność 

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 

Plan - 5.056 Wykonanie - 5.025 

Umowy zlecenia dla 3 osób biorących udział  
w akcji zimowego odśnieżania jezdni oraz zwal-
czania gołoledzi całodobowo na drogach gmin-
nych na terenie gminy Świebodzin. 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 

Plan - 231.887 Wykonanie - 230.189 

Materiały drogowe dostarczyła Firma Lech – Bet 
wybrana w trybie zapytania o cenę. Z zakupionych 
materiałów wykonano chodniki i utwardzenia te-
renów w szkole w miejscowości Gościkowo oraz  
w miejscowościach: Jordanowo, Lubogóra, Cho-
ciule, Glińsk, oraz w Świebodzinie: w Przedszkolu 
nr 5 na osiedlu Łużyckim, na ulicy Żymierskiego, 
Wałowej, Słowackiego, Szkolnej, Polnej i na osie-
dlu Widok. 

§ 4270 – Zakup usług remontowych 

 
Wyszczególnienie Plan Wykonanie 

1. Remont wiat na przystankach PKS 6.500 5.214 
2. Remont cząstkowy dróg i ulic 367.000 356.687 
3.Remont dróg wiejskich 90.000 80.265 
4. Remont sprzętu 10.684 10.563 
Razem 474.184 452.729 

 
Ad 1. Remontowano m. in. przystanki w miejsco-
wości Świebodzin na Os. Widok oraz przystanek  
w miejscowości Osogóra. Odmalowano przysta-
nek autobusowy w Rusinowie. 

Ad 2.Wykonywano remonty nawierzchni, likwido-
wano ubytki na następujących ulicach: Osiedlowa, 

Średnia, Cegielniana, Kilińskiego, Os. Widok, Sło-
neczna, Studencka, Poprzeczna, Jeziorowa, Szkol-
na, Kopernika z profilowaniem nawierzchni i za-
gęszczaniem nawierzchni żużlowej. Realizowano 
naprawy zapadniętych dróg i chodników po obfi-
tych opadach deszczu m.in. na osiedlu Widok  
i osiedlu Łużyckim. Wyżej opisane roboty były kon-
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tynuowane w okresie sprawozdawczym z uwagi na 
powstawanie nowych ubytków i zapadnięć. 

Ad 3. Dokonano zakupu żużla i rozdysponowano 
go wg zapotrzebowań sołectw na drogi wiejskie  
tj. Grodziszcze, Glińsk, Jordanowo, Podlesie, Kęp-
sko, Lubinicko, Rusinów, Świebodzin, Rozłogi, 
Ługowo, Osogóra. Wykonano równanie na-
wierzchni dróg gruntowych. Wykaszano trawy na 
poboczach dróg do Kupienina od drogi krajowej. 

Remontowano nawierzchnię z Wilkowa do Ługo-
wa. Wzmacniano krawędź nawierzchni od drogi 
krajowej do Kupienina.  

Roboty z poz. 1, 2, 3 wykonała firma DROGBUD 
wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. 

Ad 4. Dokonano naprawy piaskarki STAR przed 
sezonem zimowym 2005/2006. 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 
  

Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
1. Zimowe utrzymanie dróg  109.864 106.089 
2. Oznakowanie pionowe i poziome  45.000 38.439 
3. GROŚ 1.910 1.908 
Razem 156.774 146.436 

 
Ad 1. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimo-
wym 2004/2005 prowadził ZWKiUK Sp. z o.o.  
w Świebodzinie. W sezonie 2005/2006 zimowym 
utrzymaniem dróg zajmuje się Wydział Budownic-
twa i Zamówień Publicznych. Dokonano zakupu 
niezbędnych materiałów uszorstniających. Akcja 
zimowa na drogach prowadzona jest sprzętem 
własnym i wynajętym. 

Ad 2. Wykonano niezbędną wymianę oznakowania 
oraz ustawiono nowe znaki drogowe w niezbęd-
nym zakresie przez Firmę DROGBUD. 

Ad 3. Usługi transportowe przy budowie parkin-
gów przez grupę pracowników gospodarczych 
Urzędu Miejskiego. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nierucho-
mościami 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

Plan – 35.000 Wykonanie – 28.342 

Zakup gruntów od osób fizycznych i prawnych. 

Gmina: 

- nabyła odpłatnie od osoby fizycznej grunt  
o pow. 0,51ha pod budowę ujęcia wody i sta-
cji uzdatniania w Gościkowie, 

- nabyła odpłatnie od osoby fizycznej grunt  
o pow. 0,0403ha na poszerzenie drogi gmin-
nej w Świebodzinie przy ul. Koziej, 

- nabyła odpłatnie postępowaniu komorniczym 

nabyto nieruchomość położoną w Jordano-
wie z przeznaczeniem na wykonanie krzyżów-
ki z drogi osiedlowej do drogi krajowej, 

- pozostałą część kosztów stanowią opłaty no-
tarialne związane z nabyciem przedmioto-
wych nieruchomości. 

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek sa-
morządu terytorialnego 

Plan – 2.444 Wykonanie – 2.444 

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za 
nabycie nieruchomości położonych w Świebodzinie 
przy ul. Świerczewskiego (od LZT „Elterma” S.A.) 

Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa spo-
łecznego 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

Plan - 1.531.000 Wykonanie – 1.419.839 

Zgodnie z zawartymi w dniu 1 marca 2002 roku  
z Świebodzińskim Towarzystwem Budownictwa 
Społecznego Spółka z o.o. w Świebodzinie umo-
wami o zarządzanie nieruchomością wspólną  
w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych, 
Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc na konta 
wspólnot mieszkaniowych środki finansowe będą-
ce wynagrodzeniem zarządcy, oraz zaliczki związa-
ne z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie 
zużycia energii cieplnej, wody, kanalizacji, wywozu 
nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej  
w częściach wspólnych. 

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 
 
Lp. Paragraf Plan Wykonanie 
1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 2.123 
2. § 4260 Zakup energii 70.964 52.660 
3. § 4270 Zakup usług remontowych 391.686 293.344 
4. § 4300 Zakup usług pozostałych 45.000 37.325 
5. § 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 2.000 2.000 
 Razem 514.650 387.452 
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Wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku Gmina 
administruje 850 mieszkaniami komunalnymi  
w tym 64 lokalami socjalnymi oraz zarządza  
27 budynkami komunalnymi ze 100% udziałem. 

Zadania dotyczące udzielenia pomocy mieszka-
niowej dla osób oczekujących na wskazanie 
mieszkania, z uwagi na niewielki odzysk mieszkań 
zwalnianych do ponownego zasiedlenia nie są 
realizowane w zadawalający sposób. 

Prowadzona na szeroką skalę prywatyzacja komu-
nalnego zasobu mieszkaniowego, w związku  
z podjętą w dniu 26 listopada 2004 roku uchwałą 
Nr XXV/272/04 Rady Miejskiej w Świebodzinie  
w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych  
i użytkowych, oddawania nieruchomości grunto-
wych w użytkowanie, użyczenie, najem i dzierżawę 
będących własnością gminy oraz uchwałą  
Nr XXVIII/294/05 wprowadzającą korzystniejsze 
warunki zbywania lokali mieszkalnych i użytko-
wych ogranicza możliwości sprawnej realizacji 
ustalonej listy wytypowanych rodzin do zawarcia 
umów najmu, ponieważ odzyskuje się mniej lokali. 

Jednak korzyści wynikające z prywatyzacji są  
o wiele większe i wpływają m.in. na zmniejszenie 
wydatków na remonty, na wypłatę dodatków 
mieszkaniowych, zmniejszenie zadłużenia oraz este-
tykę budynków wspólnot mieszkaniowych itp. 

W 2005 roku nie wprowadzono zmian wysokości 
stawek czynszu za lokale komunalne. 

Na 2005 rok nie ustalono nowej listy „wytypowa-
nych rodzin do zawarcia umów najmu na lokale 
mieszkalne” do czasu zrealizowania poprzedniej 
ustalonej w 2004r. Na wskazanie mieszkania na 
aktualnej liście nadal pozostaje 41 rodzin.  

Poza tym, zgodnie z ustawą o ochronie praw loka-
torów, mieszkaniowym zasobie gminy, w zakresie 
pomocy mieszkaniowej Gmina ma obowiązek za-
pewnienia lokali socjalnych rodzinom lub osobom, 
które znalazły się w niedostatku.  

Problemem pozostaje sprawa zapewnienia lokali 
socjalnych dla rodzin eksmitowanych z lokali 
spółdzielni mieszkaniowej i innych, którym Sąd 
przyznał uprawnienia do lokali socjalnych. 

W wyniku nowelizacji w/w przepisów od lutego 
2005r. nie ma możliwości tzw. eksmisji „na bruk”, 
ponieważ były najemca (osoba eksmitowana) zy-
skuje prawo do pomieszczenia tymczasowego, do 
którego można go przekwaterować. 

W grudniu 2005 roku Starostwo Powiatowe prze-
kazało Gminie nieodpłatnie 1 mieszkanie o pow. 
77m2 położone w budynku przy ul. 30 Stycznia 8  
w Świebodzinie. W 2005 roku wpłynęło 61 wnio-
sków o przyznanie mieszkania. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku:  

1) wydano 35 wskazań do zawarcia umów najmu 

w tym:  

- 9 wskazań dla rodzin z listy,  

- 1 wskazanie na lokal zamienny, 

- 4 wskazania na zamianę mieszkań „z urzę-
du”, 

- 1 wskazanie na zamianę pomiędzy najem-
cami mieszkań komunalnych, 

- 20 wskazań przedłużających umowy na lo-
kale socjalne; 

2) zawarto 35 umów najmu na lokale komunalne;  

3) zawarto 49 umów dzierżawy na pomieszczenia 
gospodarcze, garażowe oraz ogródki przydo-
mowe; 

4) sporządzono 1633 aneksy do umów najmu; 

5) przyjęto 241 zgłoszeń dot. awarii w mieszka-
niach komunalnych (hydraulicznych, gazowych, 
elektrycznych, kominiarskich, deratyzacji po-
mieszczeń); 

6) podjęto 558 interwencji w terenie w sprawach 
konfliktów między sąsiedzkich, przebywania 
osób nie zameldowanych, dot. nieprzestrze-
gania regulaminu porządku domowego oraz 
wykonania pomiarów pomieszczeń gospo-
darczych, ogródków itp.; 

7) przyjęto 211 wniosków od lokatorów dotyczą-
cych wymiany okien, drzwi, zawilgocenia  
i stanu technicznego lokalu; 

8) sporządzono 40 ugód z lokatorami na spłatę 
zadłużenia czynszu w miesięcznych ratach; 

9) w ramach cotygodniowych przyjęć w ponie-
działki u Zastępcy Burmistrza - przyjęto 161 
interesantów; 

10) podczas dyżurów przy ul. Cegielnianej 2,  
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej przyjął 120 wniosków, skarg 
oraz interwencji od mieszkańców lokali ko-
munalnych. 

Na początku 2005 roku Gmina miała zawarte umowy 
o zarządzanie z 10 wyodrębnionymi Wspólnotami 
Mieszkaniowymi, którym co miesiąc przekazywała 
należności za zarządzanie częściami wspólnymi 
oraz zaliczki na wydatki związane z utrzymaniem 
lokali tj. energii cieplnej, elektrycznej, zimnej wo-
dy, kanalizacji oraz wywozu nieczystości stałych  
i innych. W czerwcu 2005 roku rozwiązane zostały 
umowy o zarządzanie z 2 Wspólnotami Mieszka-
niowymi z ul. Ogrodowej 14 i Grodziszcze 49. 

Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego Sp. z o.o. w 2005 roku rozpoczęło budo-
wę kolejnego 52 rodzinnego budynku na Osiedlu 
Południowym. Planowany termin zakończenia 
budowy określono na koniec lutego 2006r. 
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Prace remontowe 

W 2005 roku wykonywane były okresowe przeglą-
dy kominiarskie przewodów dymowych w 27 bu-
dynkach komunalnych. Sprawdzano zgłaszane przez 
lokatorów mieszkań komunalnych nieprawidłowo-
ści związane z funkcjonowaniem przewodów wen-
tylacyjnych oraz piecy i trzonów kuchennych. 

Prowadzono sukcesywne przeglądy instalacji ga-
zowych w lokalach komunalnych, a stwierdzone 
nieszczelności instalacji gazowej wewnątrz miesz-
kań usuwane były przez pracownika ds. instalacyj-
nych Wydziału GKiM. 

Na bieżąco wykonywano awaryjne prace remon-
towe w branży sanitarnej, wodnej i gazowej  
w budynkach i lokalach komunalnych. 

Wykaz prac wykonanych w 2005 roku: 

1. Usunięcie awarii instalacji sanitarnej w lokalach 
przy ul.: Wałowa 44/2 i 54, Głowackiego 8, 8/3, 8/5, 
6/7, Kilińskiego 8/2, os. Widok 7b/14, Łużycka 
46b/20, Plac Jana Pawła II 21/2, Generała Świer-
czewskiego 37/7, w m. Borów 17/2. 

2. Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w loka-
lach przy ul.: Łużycka 2/5, 2/6, 46a/2, 46c/1; J. Pił-
sudskiego 30/4, 42/2;, 43/3, Młyńska 23/2; Głogo-
wska 9/6; Gen. Sikorskiego 44/3, 17/7; Marynarska 
5/4; Poznańska 2, 2/2; 30 Stycznia 13/6; Kawaleryj-
ska 1/1, 8/3; Średnia 2; Walki Młodych 8/5; Konar-
skiego 17a/6; Krótka 7/4; M. Żymierskiego 26/1, 
10/1; Generała Świerczewskiego 6/5, Głowackiego 
8/3, Żaków 2e/10, 2b/11, 1 Maja 15, 18/6, Plac Wol-
ności 25/1.  

3. Zakupiono materiały instalacyjne w celu usu-
nięcia awarii instalacji gazowej po przeprowadzo-
nej kontroli jej szczelności, wykonania wentylacji 
zgodnie z zaleceniem kominiarskim przez pracow-
nika Urzędu Miejskiego w lokalach mieszkalnych  
i budynkach komunalnych przy ulicach: 

a) naprawa instalacji gazowej: Ogrodowa 8a/1, 
7, 8a/8; Plac Jana Pawła II 20/1, 21/5 Łużycka 

29/3,3/4, 46b/43, 2/6, 29/3, 18/3, 8a/10; Dwor-
ska 6/5, 1 Maja 14/4, 18/1, 7/9, 16/3; J. Piłsud-
skiego 8/3; 27/1 Głogowska 31/5, 19/2, 9/4, 1/3, 
19/3; Plac Wolności 2/5, 21, 10/5; Wałowa 
56/7, 46/6; Konarskiego 10d/2, 17a/6, 1a/5, 
21a/10; Wojska Polskiego 13b/6; Mała 1b/13; 
Łąki Zamkowe 10/8; Generała Świerczewskie-
go 34/5; M. Żymierskiego 27, 30/10; Marynar-
ska 4/3, 5/3; Młyńska 3; Gen. Sikorskiego 6/2; 
Poznańska 4/1a, 2; 3 Maja 10/4; Mickiewicza 
12b/7; Studencka 2a/1, 

b) wykonanie wentylacji: Kawaleryjska 8/3, 1/6; 
Poznańska 8/8, 50/4, 4a/1, 2/1 4/6, 15/4; Kiliń-
skiego 1/3, J. Piłsudskiego 4a/6, 30/1, 57/3, 
9a/1, 46b/4, 31/4, 31/3; Plac Wolności 21; Sło-
wackiego 1/5, 8/8, 1/4; 1 Maja 17/4, 12/2, 1/1, 
14/4; Łużycka 46a/2, 29/4, 19/9, 3/3, 2/5, 27/1; 
Łęgowska 2/5; M. Żymierskiego 29/1, 24/1, 
24/5; 30-go Stycznia 13/4; Marynarska 5/1; 
Plac Jana Pawła II 22/6; Studencka 2/1, 2a/1; 
Gen. Sikorskiego 44/3, 7/3; Żaków 2e/4; Wa-
łowa 56/7, 38/7, 38/6, 38/1, 

c) montaż wodomierzy: 30 Stycznia 4/5; M. Ży-
mierskiego 8/3, 28/7; Konarskiego 15/2; Łu-
życka 2/4, 2/5, 2/6, 2/7; Wałowa 52/8; Gen. Si-
korskiego 22/6. 

4. Wykonano projekty budowlane: 

a) opracowano dokumentację przetargową (pro-
jekt okna, kosztorys inwestorski i ofertowy) 
na wymianę stolarki okiennej na kwotę 
1.037zł, 

b) ul. Dworska 2/2 adaptacja łazienki w ramach 
likwidacji barier architektonicznych na kwotę 
2.196zł, 

c) ul. Łęgowska 1/3 adaptacja łazienki w ramach 
likwidacji barier architektonicznych na kwotę 
732zł. 

5. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłonio-
no wykonawcę wymiany stolarki okiennej w ter-
minie do dnia 22 marca 2006r. w n/w lokalach: 

 
1 Poprzeczna 33/6 1115x150 1 
2 Konarskiego 15/4 108x128 1 
3 Kawaleryjska 8/3 110x124 1 
4 30 - go Stycznia 13/1 116x207 2 
5 30 - Stycznia 13/2 116x207 2 
6 Łużycka 46a/11 237x210 1 
7 Łużycka 46b/42 237x210 1 
8 Łużycka 46b/5 237x210 1 
9 Generała Świerczewskiego 76b/16 140x190 1 
10 Konarskiego 10a/11 119x85 1 
11 30 - Stycznia 16/5 126x183 1 
12 J. Piłsudskiego 1/2 1114x177 2 
13 J. Piłsudskiego 9/4 114x224 1 
14 Generała Świerczewskiego 37/3 112x170 1 
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15 Ogrodowa 8b/7 157x168,215x248 1+1 
16 Marynarska 4/4 110x157 2 
17 Łużycka 46a/21 237x210 1 
18 Konarskiego 1a/7 148x120 1 
19 Łużycka 46a/9 237x210 1 
20 Marynarska 5 klatka schodowa  103x143 1 
21 Generała Świerczewskiego 17/5 110x186 1 
Razem 26 sztuk 

 
6. W związku z wymianą stolarki okiennej w bu-
dynkach będących w rejestrze zabytków lub zloka-
lizowanych w tzw. strefie ochrony zabytków Gmi-
na wystąpiła do Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w Zielonej Górze o wyrażenie zgody na jej 

wymianę. Wojewódzki Konserwator Zabytków zo-
bowiązał Gminę do uzupełnienia wniosku o wyko-
nanie dokumentacji (zdjęcie elewacji, zdjęcie okna 
do wymiany, projekt okna), w związku z czym zle-
cono opracowanie niezbędnej dokumentacji. 

 
1 Kawaleryjska 8/3 110x124 1 
2 30-go Stycznia 13/1 116x207 2 
3 30-Stycznia 13/2 116x207 2 
4 Studencka 2/1 106x184 2 
5 Wałowa 56/8 172x168 1 
6 30 Stycznia 16/5 126x183 1 
7 J. Piłsudskiego 1/2 114x177 2 
8 J. Piłsudskiego 9/4 114x224 1 
9 Generała Świerczewskiego 37/3 112x170 1 
10 Generała Świerczewskiego 17/5 110x186 1 
11 Łużycka 18/6 148x145 2 
12 Poznańska 2/1 108x168,48x66 1+1 
13 J. Piłsudskiego 39/1 118x204 2 
14 1 Maja 12/2 120x170,70x170, 120x60 2+1+1 
15 Wałowa 38/3 112x172 3 

 
7. Wymieniono stolarkę drzwiową z udziałem na 
 

jemców 50/50% w następujących lokalach miesz-
kaniach: 

 
1 Wojska Polskiego 33b/2 94x200 1 
2 1 Maja 12/2 90x200 1 
3 Lubinicko 55a/2 108x234 1 

 
8. Wymieniono stolarkę okienną z udziałem na- 
 
 

jemców 50/50% w następujących lokalach miesz-
kalnych: 

1 Poznańska 2/1 108x168, 48x66 1+1 
2 Łużycka 18/6 148x145 2 
3 J. Piłsudskiego 39/1 118x204 2 

 
9. Wykonano następujące prace remontowe: 
a) roboty elektryczne 

 
1 Poznańska 2 Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej 
2 Poznańska 3/2 Wymiana instalacji w mieszkaniu 
3 Wałowa 38a/3 Wymiana instalacji w mieszkaniu 
4 Plac Wolności 25/3 Wymiana instalacji w mieszkaniu 
5 Głogowska 19/2 Wymiana instalacji w mieszkaniu 
6 M. Żymierskiego 10/1 Wymiana instalacji w kuchni 
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b) roboty dekarsko - blacharskie 
 

1 Wałowa 4/7 Remont dachu papowego pomieszczeniach gospod  
2 Kawaleryjska 8/3 Remont dachu papowego pomieszczeniach gospod.  
3 Młyńska 3 Wymiana okienka dachowego 
4 Rudgerzowice 1 Przemurowanie koron kominowych i wymiana drzwiczek 

wyciorowych  
5 1 Maja 15 Wymiana pokrycia dachu papowego 
6 J. Piłsudskiego 38 Naprawa miejscowa dachu / dachówka / 
7 Generała Świerczewskiego 6 Naprawa miejscowa dachu / dachówka / 
8 Średnia 2 Wymiana pokrycia dachu papowego. 

 
c) roboty ogólnobudowlane 

 
1 Głowackiego 8/2 Wykonanie opaski betonowej budynku 
2 Parkowa 2/4 Remont podłogi w łazience 
3 Parkowa 2/5 Wymiana drzwi wejściowych do mieszkania 
4 Konarskiego 17a/6 Remont lokalu mieszkalnego 
5 Polna 2/2  Remont lokalu mieszkalnego 
6 Mała 3 Remont budynku gospodarczego etap I 
7 1-go Maja 5/1 Wykonanie ścianki działowej 
8 Marynarska 5 Naprawa komina z uzup. tynków 
9 Moniuszki 2 Naprawa ogrodzenia 
10 Poznańska 2 Wyk. opaski betonowej budynku + likwidacja ścianki działowej nas klatce  

 
W związku z awarią podziemnego kabla zasilają-
cego budynek komunalny nr 57 w m. Grodziszcze 
zlecono zlokalizowanie miejsca uszkodzenia kabla 
(odkopanie) i usunięcie usterki poprzez wymianę 
uszkodzonego odcinka. 

Uporządkowano i wywieziono pozostałości na Wy-
sypisko Komunalne w m. Jeziory z lokali mieszkal-
nych przy ul. Poznańskiej 8/3 (przekwaterowanie), 
ul. Konarskiego 17 A/6 (zasiedlenie), z ul. Gen. 
Świerczewskiego 37/7 (po zgonie), z ul. Gen. Świer-
czewskiego 30/9, Plac Obrońców Pokoju 20/22 (po 
zgonie), ul. Młyńska 21/8 i ul. Kolejowa 13. 

Nawieziono szlakę na posesję na wyrównanie terenu 
przy budynku 27 na ul. M. Żymierskiego. 

Wykonano remont schodów terenowych między 

budynkami a Halą Sportową na Osiedlu Widok  
w Świebodzinie. 

Wykonano dezynfekcję i deratyzację w lokalu miesz-
kalnym przy Placu Obrońców Pokoju 20/2, ul. Ge-
nerała Świerczewskiego 76B/32 i deratyzację w bu-
dynku przy ul. Poznańskiej 2. 

Wykonano przebudowę (remont kapitalny) 35 pie-
ców oraz wyremontowano 19 sztuk pieców kaflo-
wych w mieszkaniach komunalnych. 

W 2005 roku Gmina partycypowała w kosztach 
prac remontowych (według posiadanych udzia-
łów) w łącznej wysokości 122.771,44zł, wykona-
nych zgodnie z podjętymi uchwałami na częściach 
wspólnych n/w Wspólnot Mieszkaniowych. 

Wykaz prac remontowych we wspólnotach w 2005r. 

 

Lp. Adres Rodzaj prac 
Koszt robót 
ogółem 

% 
udział 

Koszt na 
Gminę 

Wpłacone 
zaliczki 
fundusz 

Różnica 
do zapłaty 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Generała Świer-

czewskiego.8 
Remont instalacji. Elek-
trycznej 1.351,50 42,30 563,22 -- 563,22 

2. Sikorskiego 46 Remont kominów 2.759,37 20,00 551,87 -- 551,87 
3. Konarskiego 12CD Montaż drzwi 2.939,95 14,85 436,57 -- 436,57 
4. Sobieskiego 15 Doc. ściany szczytowe 21.160,39 14,41 3.049,21 -- 3.049,21 
5. Łużycka 46 Montaż drzwi. 

Modernizacja instalacji 
elektrycznej 43.459,44 69,60 

zal. 9.110,20 
21.137,65 -- 

zal. 9.110,20 
21.137,65 

6. Słowackiego 2 Montaż wył. głównego 
instalacji wodnej 2.036,76 8,00 162,94 -- 162,94 
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7. Łąki Zamkowe 10 Napr .tyn. tarasów 4.416,07 24,50 1.081,93 -- 1.081,93 
8. Wałowa 28 Montaż wył. głównego 935,03 14,00 130,90 -- 130,90 
9. Generała Świer-

czewskigo 30 
Wymiana okien na klatce 
schodowej 2.157,98 40,00 863,19 -- 863,19 

10. Łużycka 46 Naprawa dachu 15.082,58 69,60 10.497,49 -- 10.497,49 
11. Konarskiego 12 B Doc. budy + projekt. 671,00 13,05 87,56 -- 87,56 
12. Konarskiego12cd Doc. budy + projekt 1.342,00 14,85 199,27 -- 199,27 
13. Sobieskiego 17 Doc. ściany szczyt 28.000,00 9,89 2.769,20 -- 2.769,20 
14. Konarskiego 13 Wym. WLZ. ins. kl. 5.769,18 6,08 350,77 -- 350,77 
15. Konarskiego 21 a Usługi dekarskie 1.416,47 10,00 141,65 -- 141,65 
16. Konarskiego 21 B Usługi dekarskie 1.416,47 14,21 201,28 -- 201,28 
17. Plac wolności 8 Rem. elewacji bud 2.557,12 39,00 997,27 -- 997,27 
18. Plac Wolności 17 Zad. i sch. do piwnicy 3.194,02 15,81 504,97 -- 504,97 
19. 30 Stycznia 16 Montaż okien 2.225,00 36,78 818,36 -- 818,36 
20. Głogowska 19 Usługi dekarskie 1.304,29 93,03 1.213,38 -- 1.213,38 
21. Kilińskiego 2 Wym. pionu wodnego 1.050,00 39,00 409,50 -- 409,50 
22. Konarskie.14 ABC Projekt dociepl. budyn. 976,00 35,61 347,55 768,60 -- 
23. Os. Widok 1 Remont elewacji 22.500,00 7,66 1.723,50 700,05 1.023,45 
24. Sobieskiego 17 Doc. ścian. pół. 19.260,00 9,89 1.904,81 579,04 1.325,77 
25. Sulechowska 4 Roboty blach. dek. 20.231,66 2,14 432,96 197,20 235,76 
26. 30 Stycznia 2c Domof. i mont. drz 3.585,00 14,45 518,03 109,80 408,23 
27. Rynkowa 7 Malowanie klatki 1.605,00 26,27 421,63 -- 421,63 
28. J. Piłsudskiego 11 Przemurow. komi 2.130,83 34,00 724,49 147,76 576,73 
29. Małomłyńska 1 Montaż domofonu 1.536,49 49,00 752,63 201 551,63 
30. Gen.Sikorsk.28 Napr. pokr. dachowego 2.872,69 32,00 919,27 434,6 484,67 
31. J. Piłsudskiego. 45 Zalicz. na rem. klatki 1.500,00 38,00 570,00 280,40 289,60 
32. Pl. Jana Pawła II 5 Projekt wym. dachu. 1.220,00 24,86 303,29 1.130,76 -- 
33. Konarskiego 3 a Tynkowanie komina 1.738,99 27,52 478,57 231,20 247,37 
34. J.Piłsudsk.31 Montaż domofonu. 1.549,40 89,18 1.381,76 307,44 1.074,32 
35. Wałowa 8 Montaż domofonu. 1.284,00 26,00 333,84 60,18 273,66 
36. Młyńska 13 Wymiana okien 1.209,00 38,60 466,67 253,88 212,79 
37. Dworska 2 Montaż Wg. TA 619,62 42,00 260,24 116,40 143,84 
38. Konarskiego. 12 c Zaliczk. na doc. ściany 5.350,00 14,85 794,48 592,48 202,00 
39. Konarskiego 12 b Zaliczk. na doc. ściany 2.675,00 13,05 349,09 251,40 97,69 
40. Konarskiego. 5 b Wykon. opaski beton 1.839,33 18,15 333,84 224,24 109,60 
41. J. Piłsudskiego 45 Konc. rozli. p.18 2.000,00 38,00 760,00 70,10 689,90 
42. J. Piłsudsk. 1 Prace elektryczne 3.998,01 78,60 3.142,43 271,88 2.870,55 
43. Gen.Świercz.77 Montaż okien i drzwi 2.455,04 19,16 470,39 369,00 101,39 
44. Gen.Świercze.76. Montaż okien i drzwi 10.137,21 40,28 4.083,29 6.788,00 --- 
 Gen.Świercze.76  ---”--- --”--- 3,83 388,26 277,5 110,76 

45. 30 Stycznia 13 Wymiana WLZ 1.280,77 83,00 1.063,04 290,22 772,82 
46. Kościelna 1 Montaż domofonu 4.574,04 16,50 754,72 308,05 446,67 
47. Łęgowska 2 Montaż drzwi 1.837,12 88,00 1.616,67 459,20 1.157,47 
48. Młyńska 13 Montaż drzwi 1.865,08 38,60 719,93 63,47 656,46 
49. Pl. Wolności 6 Montaż domofon. 1.342,00 25,82 346,50 234,00 112,50 
50. M.Żymiersk.8-10 Wymiana WLZ 1.233,14 52,30 644,93 267,15 377,78 
51. M.Żymiersk.17 Wymiana okien 1.500,00 60,40 906,00 0,00 906,00 
52. Pl. Wolności 17 Montaż drzwi 2.159,59 32,28 697,11 462,85 234,26 
53. M.Żymiersk.25 Wyk. opaski betonow. 808,91 25,00 202,23 136,85 65,38 
54. Oś. Łużyckie 31c Okna na klatce schod 1.579,66 12,50 197,46 74,80 122,66 
55. Głogowska 4 Rem. komina i dachu 4.310,85 430,00 1.853,66 239,45 1.614,21 
56. Rynkowa 4 Remont dachu 9.322,33 8,67 798,92 295,8 503,12 
57. Łużycka 2 Mont. WG.WLZ 973,87 57,00 555,11 552,56 2,55 
58. J. Piłsudskiego 33 Wymiana rynien i rur  2.364,63 50,16 1.186,10 197,05 989,05 
59. Konarskiego 12 b Dociepl. ści. szczyt. 2.407,50 13,05 314,17 125,7 188,47 
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60. Konarskiego 12 b Dociepl. ści. zach. 822,58 13,05 107,35 0,00 107,35 
61. Konarskiego 12 

c.d 
Dociepl. ści. szczyt. 

4.815,00 14,85 715,04 296,24 418,80 
62. Konarskiego 12 

c.d 
Dociepl. ści. szczyt. 

1.645,16 14,85 244,30 0,00 244,30 
63. Konarskiego 14 a Ociepl. ściany 7.063,85 5,94 419,59 138,47 281,12 
64. Konarskiego 14 b Ociepl. ściany 7.063,85 18,26 1.289,86 333,99 955,87 
65. Konarskiego 14 c Ociepl. ściany 7.063,85 2,98 210,50 165,80 44,70 
66. Łużycka 2 Wykonanie drzwi 926,07 57,00 527,86 138,14 389,72 
67. Młyńska 25 Usługi dekarskie 455,12 35,00 159,29 0 159,29 
68. J. Piłsudsk. 4 a Naprawa tynków 5.342,97 19,80 1.057,91 645,00 412,91 
69. Pl. Jana Pawła 20 Remont dachu 2.677,81 85,00 2.276,14 842,10 1.434,04 
70. 30 Stycznia 2 c Montaż okien 2.160,00 14,45 312,12 54,90 257,22 
71. Gen.Świercz.76 Zak. mate. do malowa 1.458,00 75,22 1.096,70 280,60 816,10 
72. J. Piłsudsk. 46 Naprawa schodów 856,66 26,06 223,25 417,54 -- 
73. Żaków 2 b Zak. mater. do malowa 912,99 30 273,9 860,40 -- 
74. Sulechowska 4 b Instal. domofonu 856,00 2,14 18,32 98,60 -- 
75. J.Piłsudsk.39 Rem. klatki schod. 3.409,00 27,00 920,43 56,88 863,55 
76. Górna 2 Montaż domofonu 963,00 17,31 166,70 -- 166,7 
77. 1 Maja 10 –lok.uży Instal. elektryczna 3.617,01 28,45 1.029,04 176,40 852,64 
78. Wałowa 28 Mon. inst. domof. 1.000,45 18,00 125,06 340,13 -- 
79. Gen.Świercz.22 Montaż okna 1.121,00 35,40 396,84 654,08 -- 
80. Pl. Jana Pawła II 5 Pokrycie dachu 16.395,95 24,86 4.076,03 1.675,54 2.400,49 
81. J. Piłsudskiego 15 Prace elektryczne 1.991,12 55,00 1.095,11 209,30 885,81 
82. J. Piłsudskiego 

17a 
Prace elektryczne 

853,34 13,00 110,93 58,50 52,43 
83. Gen. Sikorskiego 

3 
Wym. inst. elektrycznej 

3.573,54 16,11 575,70 87,90 487,80 
84. Poznańska 8 Przem. komin 4.994,25 7,00 349,60 129,57 220,03 
85. J. Piłsudsk. 11 Malowanie klatki. 2.000,00 34,00 680,00 110,82 569,18 
86. Sulechowska 4 Wym. drzwi wejściowy 10.877,53 2,14 232,78 124,77 108,01 
87. J. Piłsudsk. 23 Mon. wył. gł. WLZ 494,28 58,00 286,68 227,76 58,92 
88. Kolejowa 13 Mon. wył. gł. WLZ 412,41 6,70 27,63 132,09 -- 
89. Kawaleryjska 18 Mon. wyłącz. głów. 432,00 20,00 86,40 63,84 22,56 
90. Parkowa 1 Wym. wyłącz. głów 442,21 56,00 247,64 0 247,64 
91. Gen. Świercz. 25 Rem. inst. elektr. 2.720,03 64,00 1.740,81 355,04 1.385,77 
92. Wałowa 38 Mon. wył. gł. WLZ 1.462.21 70,00 1.023,55 0,00 1.023,55 
93. Wałowa 38a Mon. wył. gł. WLZ 1.485,70 48,00 713,14 338,45 374,69 
94. Kilińskiego 1 Wym. WLZ.WG 1.898,88 62,00 1.177,31 457,24 720,07 
95. Młyńska 9 Naprawa schod 2.827,58 34,14 965,34 132,79 832,55 
96. Wiejska 3 Wym. WLZ.WG 3.065,28 77,00 2.360,27 634,06 1.726,21 
97. Poznańska 21/1 Wym. okien. dach 906,54 10,64 96,46 92,46 4 
98. Poznańska 21/2-8 Wym. okien. dach 906,54 43,02 389,98 390,84 -- 
99. Sobieskiego 16 Naprawa dachu 4.192,39 12,89 540,40 173,74 366,66 
100. J. Piłsudskiego 9 Remont schodów 990,00 36,91 365,41 223,40 142,01 
101. Pl. Wolności 18 Wym. WLZ.WG 2.760,83 79,80 2.203,14 571,60 1.631,54 
102. Lubinocko 55 Rem. inst. elektr. 1.938,04 3300 639,55 2.472,96 -- 
103. Gen.Sikorsk.7 Rem. inst. elektrycznej 560,45 16,60 93,03 85,84 7,19 
104. Krasińskiego 9 a Przem. kom. ryn. 4.348,02 59,00 2.565,32 748,48 1.816,84 
105. 30 Stycznia 16 Napr. pokr. dach. 1.503,64 36,78 553,03 777,52 -- 
106. Partyzancka 4 Rem. inst. elektrycznej 1.104,68 53,20 587,69 257,44 330,25 
107. Moniuszki 2 Rem. inst. elektrycznej 1.030,46 76,00 783,15 271,12 512,03 
108. Kawaleryjska 8 Wym. wyłą. głów 420 18,00 75,60 112,72 -- 
109. Garbarska 3/3 Wym. inst. elektr. 2.117,58 26,00 550,57 -- 550,57 
110. Polna 2 Rem. inst. elektr. 530,62 50,00 265,31 135,76 129,55 
111. Świerczew.27 Rem. inst. elektr. 426,00 50,00 213,00 230,64 -- 
112. M.Żymiersk.15 Rem. inst. elektr. 317,00 59,80 189,57 1.553,36 -- 
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113. M.Żymiersk.29 Rem. inst. elektr. 435,00 27,00 117,45 158,56 -- 
114. M.Żymiersk..13 Mont. drzwi wej. 2.730,00 34,71 947,58 271,46 676,12 
115. Gen.Sikorsk.15 Rem. inst. elektr. 1.907,77 32,10 612,39 346,80 265,59 
116. Gen.Świercz.76a Mater. do malowania 3.369,10 10,18 342,97 166,50 176,47 
 Gen.Świercz.76a  - “ - -”- 22,06 743,22 1.260,21 -- 

117. Łęgowska 2 Rem. inst. elektrycznej 384,00 88,00 337,92 275,52 62,4 
118. Żaków 2 a Dylatacja budynku 768,57 20,20 153,87 756,80 -- 
119. Żaków 2 b  - “ - 768,57 30,00 230,58 873,30 -- 
120. Żaków 2 c  - “ - 768,57 30,00 230,58 1.147,20 -- 
121. Żaków 2 d  - “ - 768,57 20,00 153,72 752,00 -- 
122. Żaków 2 f  - “ - 768,57 21,67 166,55 752,00 -- 
123. Głowackiego 6 Rem. inst. elektrycznej 1.189.25 13,00 154,60 156,24 -- 
124. Os. Widok 7 a Audyt en. bud 1.000,00 10,00 100,00 378,24 -- 
125. Os. Widok 7 b  - “ - 1.000,00 9,13 91,30 495,2 -- 
126. Pl. Wolności 7 Rem. inst. elekttrycznej 583,97 46,00 268,62 307,58 -- 
127. Konarskiego 13 Mater. do malowania 1.822,01 6,08 110,78 129,03 -- 
128. Woj.Polsk.13 a Wym. WG .TG 729,43 22,38 163,24 313,68 -- 
129. Łużycka 21 Wym. WG i WLZ 646,33 82,00 529,99 561,40 -- 
 Razem remonty od I - XII/05 448.792,51 X 122.771,44 45.506,60 

31.811,28 
zapłacono. 
funduszem. 

90.960,16 

 
W 2005 roku zawarto ugodę z mieszkańcem Świe-
bodzina i wypłacono należną mu kaucję mieszka-
niową w wysokości 2.000zł. 

Dział 710 – działalność usługowa 

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania prze-
strzennego 

Plan - 150.000 Wykonanie - 129.515 

30 sierpnia 2005 roku uchwalono zmianę miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zabudowy mieszkaniowej i sportowo - rekreacyj-
nej w Świebodzinie. 3-go listopada 2005 roku 
uchwalono zmianę studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Świebodzin. 

Przystąpiono do opracowania następujących pla-
nów: 

- projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu położonego na czę-
ści działki 8/15 w Wilkowie z przeznaczeniem na 
boisko sportowe zgodnie z zakresem przed-
miotu uchwały Nr XXII/224/2004, 

- projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego na części 
działki 9/2 w Gościkowie z przeznaczeniem na 
komunikację pieszą zgodnie z zakresem 
przedmiotu uchwały Nr XXII/225/2004, 

- projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu położonego  
w Świebodzinie na części działki 68/1  
z przeznaczeniem na tereny magazynowo-
składowe z dopuszczeniem funkcji usługowo  

- handlowej zgodnie z zakresem przedmiotu 
uchwały Nr XXI/192/04. 

Uzyskano zgodę Wojewody Lubuskiego na prze-
znaczenie gruntów kl. IV na działce 68/1 w Świe-
bodzinie na cele nierolnicze i zgodę do Minister-
stwa Rolnictwa o przeznaczenie na cele nierolnicze 
gruntów kl. III. 

Uzyskano zgodę Wojewody Lubuskiego na prze-
znaczenie na cele nierolnicze gruntów w Wilkowie 
na działce 8/15 i Ministerstwa Środowiska o prze-
znaczeniu na cele nieleśne gruntów na działce 9/2 
w Gościkowie. 

Wybrano wykonawcę „Śmietanka” Pracownia 
Projektowa na wykonanie projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego: 

1) miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obejmujący działki nr 95/6. 95/5. 
95/7. 97/2 w obrębie Grodziszcze gmina Świe-
bodzin z przeznaczeniem pod tereny produk-
cyjne, tereny magazynowo - składowe z do-
puszczeniem funkcji usługowo - handlowej 
oraz obsługi komunikacji i ruchu turystyczne-
go (uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/227/2004 
z dnia 30 sierpnia 2004r.); 

2) miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obejmujący obszar działki nr 244 
w obrębie Grodziszcze gmina Świebodzin  
z przeznaczeniem pod inwestycję celu pu-
blicznego pn. „Składowisko osuszonych od-
cieków z oczyszczalni ścieków komunalnych 
w Świebodzinie z przeznaczeniem na ich rol-
nicze wykorzystanie” (uchwała Rady Miejskiej 
Nr XII/101/03 z dnia 30 września 2003r.); 
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3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obejmujący obszar działek nr 142/2. 
143/2. 143/4. 143/5. 143/6. 143/7. 143/8. 143/9. 
143/10. 143/11. 143/12. 143/13. 143/14.143/15. 
143/16.143/17 położonych w Nowym Dworku 
gmina Świebodzin z przeznaczeniem na tere-
ny zabudowy letniskowej (uchwała Rady 
Miejskiej Nr XXII/226/2004 z dnia 30 sierpnia 
2004r.); 

4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obejmujący obszar działek nr 586/12. 
586/10. 586/13. 586/15. 586/2. 586/3. 586/5. 
586/9. 586/8. 586/6 i część działki 585 położo-
nych przy ul. Słonecznej w obrębie trzecim 
Świebodzin z przeznaczeniem na tereny za-
budowy mieszkaniowej (uchwała Rady Miej-
skiej Nr XII/100/03 z dnia 30 września 2003r.); 

5) miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obejmujący obszar części działek 
nr 5/1. 5/2 oraz działki nr 2, 195/35 położonych 
w Świebodzinie w obrębie pierwszym z prze-
znaczeniem na tereny przemysłowe. tereny 
składów i magazynów (uchwała Rady Miejskiej 
Nr XX/175/04 z dnia 29 kwietnia 2004 roku). 

Ogłoszono o przystąpieniu do opracowania w/w 
planów i uzyskano opinie niezbędnych organów 
po zawiadomieniu o przystąpieniu do opracowa-
nia planów. Termin ogłoszenia o uchwaleniu pla-
nów przewidziany jest na październik 2006r.  

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i karto-
graficzne 

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 

Plan – 227.033 Wykonanie – 205.491 

plan wykonanie 

dokumentacja geodezyjna -         58.000, 44.873 

dokumentacja szacunkowa -       97.033, 94.549 

wycena nieruchomości -             72.000, 66.069. 

Ogółem zlecono do wykonania następujące prace: 

1) wyceny szacunkowe: 

- 52 wycen lokali mieszkalnych zbywanych 
na rzecz najemców, 

- 12 wycen lokali użytkowych, 

- 16 wycen budynków gospodarczych zby-
wanych wraz z lokalami mieszkalnymi na 
rzecz najemców oraz garaży, 

- 68 wycen działek pod budynkami miesz-
kalnymi i użytkowymi niezbędnych do wy-

liczenia opłat za grunt przy sprzedaży loka-
li mieszkalnych i użytkowych, 

- 42 wycen działek niezabudowanych, 

- 1 wycen nieruchomości leśnych, 

- 4 wycen prawa użytkowania oraz własności, 

- 31 inwentaryzacji budynku oraz wyliczenia 
udziału w budynku, 

- 6 wycen budynków, 

- 56 wycen nieruchomości gruntowych (Aport 
do ZWKiUK). 

- 4 wyceny działek gruntowych wraz z nie-
ruchomościami budynkowymi. poniesio-
nymi nakładami. infrastrukturą oraz uzbro-
jeniem podziemnym (w tym wycena nie-
ruchomości będących w zarządzaniu Za-
kładu Energetyki Cieplnej w Świebodzinie), 

- 17 operatów szacunkowych do naliczenia 
opłaty adiacenckiej, 

- 46 opinii stwierdzających o wzroście war-
tości nowowydzielonych działek (do opłaty 
adiacenckiej); 

2) prace geodezyjne: 

- 39 podziałów działek zabudowanych i nie-
zabudowanych, 

- 7 wznowienia punktów granicznych, 

- 1 zmiana klasyfikacji gruntów, 

- 174 zleceń na wykonanie egzemplarzy wy-
rysów i wypisów z rejestru ewidencji grun-
tów i budynków ze Starostwa Powiatowe-
go, 

- 27 egzemplarzy map syt. – wys. oraz map 
ewidencyjnych do celów projektowych  
z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej Starostwa Powiatowego  
w Świebodzinie, 

- opłaty sądowe związane z prostowaniem  
i odłączaniem oraz zakładaniem ksiąg wie-
czystych uwidacznianiem praw własności 
Gminy w księgach (komunalizacja), 

- opłaty związane z zamieszczeniem w pra-
sie lokalnej ogłoszeń i wykazów o wyzna-
czonych nieruchomościach do sprzedaży. 

Rozdział 71035 – Cmentarze 

 

Lp. Paragraf Plan Wykonanie 
1 2 3 4 
1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.000 5.668 
2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 188.401 187.352 
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1 2 3 4 
3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.246 12.246 
4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35.554 34.146 
5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.896 4.896 
6. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.814 14.813 
7. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127.850 127.802 
8. § 4260 Zakup energii 12.634 11.490 
9. § 4270 Zakup usług remontowych 96.049 96.048 
  w tym: zadania własne LUW 2.000 2.000 

10. § 4300 Zakup usług pozostałych 48.500 48.483 
11. § 4410 Podróże służbowe krajowe 1.265 1.265 
12. § 4430 Różne opłaty i składki 4.024 1.863 
13. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.599 6.599 
 Razem 558.832 552.671 

 
W 2005 roku zostało zorganizowanych: 

1) 140 kompleksowych pochówków (obejmowa-
ły one: sprzedaż akcesoriów i klepsydr. prze-
wozy trumien i zmarłych. wykopywanie gro-
bów i pochowanie zmarłych), w tym: 

a) 97 pochówki wykonane na Cmentarzu 
Komunalnym w Świebodzinem, 

b) 43 pochówki wykonane na innych cmenta-
rzach; 

2) 19 ekshumacji; 

3) 47 nadzorów nad pochówkami zorganizowa-
nymi przez inny Zakład Pogrzebowy; 

4) 1 nadzór nad ekshumacją zorganizowaną 
przez inny Zakład Pogrzebowy; 

5) 95 pochówków zleconych przez inne Zakłady 
Pogrzebowe (wykopanie i zasypanie grobów. 
bez asysty); 

6) 10 przewozów zmarłych do pochowania na 
Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie; 

7) 54 przewozy zmarłych do pochowania na in-
nych cmentarzach; 

8) 1 nadzór nad pochówkiem zorganizowanym 
do grobowca rodzinnego przez inny Zakład 
Pogrzebowy. 

W w/w okresie na Cmentarzu Komunalnym  
w Świebodzinie świadczone były usługi cmentar-
ne w zakresie: sprzedaży miejsc na cmentarzu, 
rozbierania starych nagrobków, pochowania zmar-
łych, przygotowania zwłok do przewozu, przewóz 
zwłok na terenie miasta i poza miastem, wysta-
wienie zwłok w sali pożegnań Domu Pogrzebowe-
go, kondukt z udziałem karawanu oraz sprzedaż 
trumien, akcesoriów pogrzebowych i klepsydr. 

1. § 4210 - Zakup materiałów 

W ramach przyznanych środków finansowych  
w 2005r. zakupiono: 

- akcesoria pogrzebowe (trumny, krzyże, obu-
dowy do grobów) z PPHU „MAR-MAX” Mar-
ka Kapeli, z Zakładu Stolarskiego Ewy Żarskiej 
oraz „PTAK-POL” z Pajęczna, 

- paliwo do karawanu, kosiarek i młota pneu-
matycznego, 

- świece, rękawice ochronne itp., 

- zestaw nagłaśniający do kaplicy, 

- stoliki okolicznościowe na wyposażenie Do-
mu Pogrzebowego w ilości 2 szt., 

- kosiarki 2 sztuki, 

- środki czystości, materiały biurowe, gaz bu-
tlowy itp. 

2. § 4260 - Zakup energii 

W/w środki finansowe wydatkowano na pokrycie 
kosztów dostaw energii elektrycznej, gazu oraz 
wody i odprowadzania ścieków na Cmentarzu 
Komunalnym w Świebodzinie oraz w Komunal-
nym Domu Pogrzebowym przy ul. Młyńskiej. 

3. § 4270 – Zakup usług remontowych 

- wykonano na cmentarzu instalację wodną  
z ustawieniem 5 punktów czerpalnych wraz  
z odprowadzeniem wody, 

- wymieniono 6 szt. okien i 2 szt. drzwi z PCV 
oraz zamontowano 3 żaluzje pionowe w po-
mieszczeniach Domu Pogrzebowego przy  
ul. Łęgowskiej 6, 

- wykonano remont instalacji elektrycznej i alar-
mowej w pomieszczeniach socjalno - biuro-
wych, 

- wykonano fundamenty Pomnika Nekropoli 
Kresowych, zakupiono płyty granitowe i wy-
konano schody z płyty żelbetowej, 

- wykonano demontaż i montaż grobowca gra-
nitowego dla zmarłego Eberharda Hilschnera 
Honorowego Obywatela Świebodzina, 
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- wykonano naprawę ogrodzenia zamkniętego 
cmentarza w m. Wilkowo, 

- wykonano remont bramy wjazdowej na Wiej-
skim Cmentarzu Komunalnym w m. Jorda-
nowo, 

- wykonano naprawę samochodów wraz z za-
kupem części zamiennych i wymianę oleju. 

4. § 4300 – Zakup usług pozostałych 

W ramach przyznanych przez Radę Miejską  
w Świebodzinie środków finansowych na utrzy-
manie cmentarzy na zlecenie Gminy Świebodzin 
wykonano m.in.: 

a) świadczenie usług w zakresie wywozu odpa-
dów stałych z cmentarzy komunalnych, 

b) uiszczono opłaty telekomunikacyjne, 

c) wykonano badania techniczne samochodów, 

d) utwardzono szlaką alejki cmentarne, 

e) umieszczono reklamę Cmentarza i Domu Po-
grzebowego w książeczkach opłat czynszo-
wych, 

f) wywieziono stare zniszczone pomniki, nawie-
ziono 16 przyczep piasku, wywieziono liście 
przed Dniem Święta Zmarłych, 

g) wykonano prace pielęgnacyjne na cmentarzu, 

h) ustawiono toalety typu TOI TOI w Dniu Świę-
ta Zmarłych, 

i) zamontowano na 4 bramach Cmentarza Ko-
munalnego od strony: 

- ul. Łęgowskiej – 2 bramy, 

- ul. Strzeleckiej – 2 bramy, 

- tablice informacyjne dotyczące zakazu wpro-
wadzania psów i zakazu jazdy rowerami. 

W marcu 2005 roku zostało podpisane z Wojewo-
dą Lubuskim porozumienie w sprawie utrzymania 
grobów i cmentarzy wojennych w 2005r. Wojewo-
da Lubuski udzielił na powyższy cel dotacji w wy-
sokości 2.000zł - w ramach przyznanych przez Wo-

jewodę Lubuskiego środków finansowych na 
utrzymanie Kwatery Wojennej znajdującej się na 
Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie wyko-
nano przebudowę terenu (frontu kwatery) o wy-
miarach 16m x 0,60m i nasadzono nowe krzewy. 

Rozpatrzono pozytywnie 12 wniosków dot. wyra-
żenia zgody na dokonanie rezerwacji miejsca  
w grobie ziemnym na Cmentarzu Komunalnym  
w Świebodzinie. 

W 2005 roku otrzymaliśmy 223 prawomocne orze-
czenia Sądu Rejonowego w Świebodzinie dot. 
osób skazanych za wykroczenia w sprawie wyko-
nania w zamian za karę pozbawienia wolności lub 
karę grzywny kontrolowanej pracy społeczno  
- użytecznej na rzecz Gminy Świebodzin, 108 osób 
przyszło do tut. Urzędu i wyraziło chęć odpraco-
wania zasądzonych godzin, osoby te skierowano 
do pracy na Cmentarzu Komunalnym w Świebo-
dzinie, gdzie wykonywały różne prace porządkowe 
m.in. sprzątanie alejek (zamiatanie, odśnieżanie, 
plewienie), prace konserwacyjne (malowanie ry-
nien, ścian budynku biura i pomieszczeń socjal-
nych), wywóz ziemi i gruzu itp. oraz do Zakładu 
Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Pana 
Romana Trzebniaka. 

102 osoby skazane odpracowało wyrok w całości, 
o czym został powiadomiony Sąd Rejonowy  
w Świebodzinie. 

Wiejskie Cmentarze Komunalne 

Na terenie Gminy Świebodzin znajdują się 4 wiej-
skie cmentarze komunalne w miejscowościach: 
Jordanowo, Jeziory, Lubinicko i Chociulach. Na 
cmentarzach tych zatrudnieni są zarządcy, którzy 
prowadzą Księgi Cmentarne, przyjmują wpłaty za 
wykupienie miejsca na cmentarzu oraz dbają  
o porządek na cmentarzu. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Plan – 458.211 Wykonanie – 458.211 

 
Lp. Paragraf Plan Wykonanie 
1. § 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora 

finansów publicznych 4.000 4.000 
2. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 390 390 
3. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.334 27.334 
4. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.949 1.949 
5. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.174 10.174 
6. § 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.459 1.459 
7. § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 160.225 160.225 

 Razem  205.531 205.531 
 
W ramach wynagrodzeń bezosobowych: - opłacano 6 osób prowadzących imprezy inte-
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gracyjne oraz zajęcia w świetlicy przy Cen-
trum Profilaktyki Uzależnień (warsztaty pla-
styczne, zajęcia terapeutyczne, korekcyjne  
i rekreacyjne, Młodzieżowy Ruch Trzeźwości), 

- opłacono 24 osoby prowadzące zajęcia waka-
cyjne w 8 placówkach, 

- opłacano 13 osób realizujących zajęcia socjo-
terapeutyczne w szkołach podstawowych  
i gimnazjach, 

- opłacono 9 osób prowadzących zajęcia dla 
dzieci w świetlicach wiejskich, 

- opłacono 2 osoby prowadzące zajęcia dla 
dzieci w świetlicy środowiskowej przy OPS, 

- opłacono wychowawców podczas wycieczek, 

-  opłacano 2 specjalistów (psycholog, peda-
gog) Dyżurujących w Punkcie Interwencji Kry-
zysowej przy CPU, 

-  wypłacono wynagrodzenie dla członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za udział w posiedzeniach. 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 

Plan – 83.486 Wykonanie – 83.486 

- zakupiono do Centrum Profilaktyki: przybory 
szkolne, środki chemiczne, art. spożywcze, 
sprzęt nagłaśniający, meble, 

- zakupiono do świetlicy przy CPU: przybory 
szkolne, książki, gry, artykuły sportowe, mate-
riały do prowadzenia zajęć z dziećmi, 

- zakupiono materiały do prowadzenia zajęć 
socjoterapeutycznych w szkołach, 

- zakupiono rekwizyty. nagrody oraz akcesoria 
niezbędne do organizacji festynów i imprez 
dla dzieci i młodzieży, które odbyły się w Cen-
trum Profilaktyki - ferie zimowe, Początek wa-
kacji oraz IV Festyn Integracyjny w Chociu-
lach, festyn pn. Dzień Rodziny przy PG nr 1  
w Świebodzinie oraz festyn przy PSP w Go-
ścikowie, Spartakiada Półkolonistów w Hali 
Sportowej, Spartakiada Świetlic w Nowym 
Dworku, Andrzejki Integracyjne środowisko-
wych świetlic wiejskich w Rusinowie, 

- zakupiono materiały do ogólnopolskiej kampanii 
profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 

- zakupiono artykuły i materiały niezbędne do 
prowadzenia zajęć plastycznych w Centrum 
Profilaktyki Uzależnień, 

- zakupiono artykuły świetlicowe i sportowe do 
placówek, w których zorganizowano zajęcia 
wakacyjne (SP 6 i 7 oraz SP w Chociwlach, 
Gościkowie, świetlice przy OPS i w Rakowie, 
Rusinowie i Rzeczycy), 

- zakupiono artykuły spożywcze dla dzieci ze 
świetlicy środowiskowej przy OPS, 

- zakupiono artykuły spożywcze z przeznacze-
niem na II śniadania dla uczestników zajęć 
wakacyjnych, 

- zakupiono paczki świąteczne dla uczestników 
zajęć socjoterapeutycznych. 

§ 4260 – Zakup energii 

Plan – 16.631 Wykonanie – 16.631 

Dokonano opłat za energię elektryczną, CO oraz 
wodę i kanalizację w CPU. 

§ 4270 – Zakup usług remontowych 

Plan – 3.960 Wykonanie – 3.960 

W ramach usług remontowych prace związane  
z rozbiórką zawilgoconej ściany oraz wymurowa-
nie nowej ścianki. Wykonano opaskę betonową 
ściany zewnętrznej przy Centrum Profilaktyki Uza-
leżnień. 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

Plan – 46.657 Wykonanie – 46.657 

W ramach usług pozostałych: 

a) opłacono prowadzenie zajęć muzycznych dla 
dzieci w świetlicy przy CPU, 

b) opłacono wykonawców występujących pod-
czas imprez profilaktyczno - edukacyjnych, 

c) opłacono opiekę pielęgniarską podczas: 

- wycieczki w Kotlinę Kłodzką dla laureatów 
konkursów na przedsięwzięcie profilak-
tyczne, 

- VI Integracyjnych Spotkań Grup Socjote-
rapeutycznych w Nowym Dworku, 

- wycieczki dzieci ze świetlic środowisko-
wych do Międzyzdrojów. 

d) opłacono wynajęcie autokarów na następujące:  

- dzieci i młodzieży ze świetlicy przy CPU do 
Chociul i Gościkowa na Festyny Integra-
cyjne, 

- laureatów konkursu wiedzy na temat uza-
leżnień i konkursu na przedsięwzięcie pro-
filaktyczne w Kotlinę Kłodzką na 3 dniową 
wycieczkę w ramach nagrody, 

- uczniów wyróżnionych w w/w konkursach 
do Kórnika i Poznania, 

- uczestników zajęć socjoterapeutycznych na 
imprezę integracyjną do Nowego Dworku, 

- dzieci ze świetlic środowiskowych na wy-
cieczkę do Międzyzdrojów i Biskupina 
k/Gniezna, 
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- uczestników zajęć wakacyjnych w placów-
kach wiejskich do kina. na basen i na spar-
takiadę w hali sportowej – łącznie 9 wyjaz-
dów, 

- dzieci z wiejskich świetlic środowiskowych 
na imprezy integracyjne do Nowego 
Dworku, Rusinowa i Świebodzina, 

- uczestników zajęć socjoterapeutycznych  
i dzieci ze świetlic wiejskich na imprezę 
mikołajkową, 

e) opłacano telefon w Centrum Profilaktyki Uza-
leżnień, 

f) opłacono zakwaterowanie w DW „Korund”  
w Dusznikach Zdrój uczestników wycieczki 
oraz uczestników VI Integracyjnych Spotkań 
Grup Socjoterapeutycznych w Ośrodku Kolo-
nijno - Wypoczynkowym w Nowym Dworku, 

g) opłacono 9 seansów filmowych dla dzieci ze 
świetlic środowiskowych, uczestników zajęć 
wakacyjnych i zajęć socjoterapeutycznych, 

h) opłacono szkolenie członków Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Pełnomocnika Burmistrza d/s Uzależnień, ra-
dy pedagogicznej PG nr 1, realizatorów zajęć 
socjoterapeutycznych. 

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internetowej 

Plan - 617 Wykonanie - 617 

Zakup usługi dostępu do sieci internetowej w CPU 

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 

Plan -  877 Wykonanie - 877 

W ramach wyjazdów służbowych: 

- opłacono wyjazd Pełnomocnika Burmistrza 
d/s Uzależnień do Zielonej Góry na szkolenie, 

- opłacono wyjazdy członków GKRPA na 
kontrole placówek handlowych sprzedających 
napoje alkoholowe. 

Dział 852 – Opieka społeczna 

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 

§ 3110 – Świadczenia społeczne 

Plan - 1.154.000 Wykonanie – 1.093.801 

W 2005r. złożono 1.540 wniosków o przyznanie 
dodatków mieszkaniowych. Z liczby tej pozytywnie 
rozpatrzono 1.445 wniosków a odmownych decyzji 
wydano 95. Uzasadnieniem przy wydawaniu decy-
zji odmownych było między innymi to, że: 

- powierzchnia użytkowa lokalu znacznie prze-
kracza powierzchnię normatywną, 

- nadwyżka dochodu nad najniższą emeryturą 
jest większa niż naliczony dodatek mieszka-
niowy, 

- wydatki normatywne poniesione przez zaj-
mowany lokal są mniejsze od wymaganego 
własnego udziału w wydatkach na mieszkanie 
określonego w art. 6 ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych, 

- naliczony dodatek mieszkaniowy był mniejszy 
niż 2% najniższej emerytury. 

W 2005 roku wypłacono dodatków mieszkanio-
wych na ogólną kwotę 1.093.801zł, z tego dla użyt-
kowników mieszkań: 

a) komunalnych na kwotę – 428.181zł, 

b) pozostałych na kwotę – 665.620zł, w tym dla: 

- użytkowników mieszkań spółdzielczych na 
kwotę – 495.250zł, 

- użytkowników mieszkań innych na kwotę 
170.370zł. 

Wypłacone dodatki mieszkaniowe najemcom loka-
li mieszkalnych będących własnością gminy sta-
nowiły 39.15%. 

Wydano 47 decyzji wstrzymujących dodatek miesz-
kaniowy na wniosek zarządców w związku z zale-
głościami z tytułu opłat za zajmowany lokal miesz-
kalny oraz 24 decyzje wznawiające dodatek miesz-
kaniowy po uregulowaniu zadłużenia. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska 

Rozdział - 90002 – Gospodarka odpadami 

Międzygminne Wysypisko Odpadów Komunal-
nych w miejscowości Jeziory. 

 
Lp. Paragraf Plan Wykonanie 
1 2 3 4 
1. § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.902 1.632 
2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44.716 44.711 
3. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.167 7.933 
4. § 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.332 1.128 
5. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.800 10.327 
6. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76.406 61.925 
7. § 4260 Zakup energii 11.075 9.094 
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1 2 3 4 
8. § 4300 Zakup usług pozostałych 77.707 60.771 
9. § 4410 Podróże służbowe krajowe 0 0 
10 § 4430 Różne opłaty i składki 22.000 21.992 
11. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.666 3.666 
 Razem 260.771 223.179 
 
Zarządzeniem Nr 46/K/05 Burmistrza Świebodzina  
z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie utrzymania 
i eksploatacji Międzygminnego Wysypiska Komu-
nalnego w m. Jeziory, z dniem 1 czerwca 2005 roku 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
przejął zadania związane z utrzymaniem i eksplo-
atacją Międzygminnego Wysypiska Komunalnego 
w m. Jeziory wraz z majątkiem, tj. nieruchomo-
ściami i majątkiem ruchomym. W związku z powyż-
szym zawarto umowy w zakresie: 

- dostawy paliwa i oleju napędowego przez 
Firmę PRONAFT Sp. z o.o. z siedzibą w Świe-
bodzinie na ul. Poznańskiej 38, 

- dostarczenia wody na Międzygminne Wysypi-
sko Komunalne w Jeziorach z Zakładem Wo-
dociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą na 
ul. Młyńskiej, 

- wywozu nieczystości płynnych (odcieków)  
z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp.  
z o.o. z siedzibą na ul. Młyńskiej, 

- sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia 
usług przesyłowych z ENEA SA Oddział  
w Zielonej Górze, 

- składowania nieczystości stałych na wysypisku 
przez ZWKiUK Sp. z o.o., 

- ochrony fizycznej Wysypiska Komunalnego  
w Jeziorach po zakończeniu pracy przez pra-
cowników oraz w dni wolne od pracy, niedzie-
le i święta z firmą ASYSTA – BIS Sp. z o.o.  
w Świebodzinie. 

We wrześniu 2005r. Urząd Miejski w Świebodzinie 
uzyskał decyzję wydaną przez Lubuski Urząd Wo-
jewódzki na prowadzenie działalności w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów na Międzygminnym 
Wysypisku Komunalnym w m. Jeziory.  

W 2005r. Gmina ponosiła na wysypisku stałe kosz-
ty eksploatacyjne: 

- wynagrodzenie 4 pracowników przejętych od 
ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie, 

- energia elektryczna, 

- pobór wody, 

- wywóz nieczystości płynnych (odcieków), 

- bieżące remonty i konserwacja urządzeń 
znajdujących się na wysypisku, 

- zakup chemikaliów: środki dezynfekcyjne, 

wapno chlorowane, 

- zakup paliw i smarów zużywanych przez 
transport, w tym zakup oleju napędowego, 

- koszty związane z utrzymaniem biura oraz 
ubezpieczenie majątku, 

- koszty związane z ochroną wysypiska, 

- koszty opłat środowiskowych przekazywanych 
do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Gó-
rze. 

W 2005r. ogłoszono przetarg ofertowy i wybrano 
jako najkorzystniejszą ofertę firmy EKO Projekt 
Zakład Inżynierii Środowiska z Pszczyny na wyko-
nanie monitoringu wysypiska w zakresie: 

- badania składu wód oraz odcieków, 

- badania składu gazu składowiskowego, 

- pomiaru odpadów atmosferycznych, 

- badania struktury i masy składu składowiska, 

- opracowanie dokumentacji rocznej z monito-
ringu składowiska wraz z porównaniem wyni-
ków. 

Monitoring składowiska wykonywany był co mie-
siąc. 

W listopadzie 2005r. wykonana została legalizacja 
wagi samochodowej – świadectwo legalizacji wy-
dała firma „Romilwag”z Nowogrodu Bobrzańskie-
go. Legalizacja ważna jest do listopada 2007r. Na-
prawiono niesprawne punkty oświetleniowe na 
wysypisku. Wykonano i zamontowano tablice in-
formacyjne i ogłoszeniowe na wysypisku. Zakupio-
no kosę spalinową o mocy 2.7 KM oraz kosiarkę 
spalinową z napędem o mocy 7 KM a także sprzęt 
(ulicówki, łopaty, szpadle) do pielęgnacji i utrzyma-
nia zieleni na terenie wysypiska 

Całkowity tonaż odpadów składowanych na wysy-
pisku w 2005 roku wyniósł ponad 4.290 ton. 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

Plan - 83.323 Wykonanie – 75.384 

Realizacja programu Selektywna Zbiórka Odpa-
dów na terenie Gminy Świebodzin. 

Firma TEW - Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. 
zgodnie z zawartą z Gminą Świebodzin umową 
obsługiwała rozstawione na terenie miasta po-
jemniki do selektywnej zbiórki odpadów stałych  
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w kolorze: 

- białym - na szkło białe, 

- zielonym - na szkło kolorowe, 

- niebieskim - na makulaturę, 

- żółtym - na plastik. 

Zainteresowanie selektywną zbiórką odpadów 
przez mieszkańców jest bardzo duże. Są punkty na 
terenie miasta. w których napełnianie wysegrego-
wanymi odpadami odbywa się bardzo często.  
W ramach rozszerzenia zakresu selektywnej zbiórki 
odpadów - do dnia 31 maja br., zgodnie z zawartą 
umową z Firmą TEW - Gospodarowanie Odpadami 
Sp. z o.o. – zostały ustawione kolejne 9 szt. zesta-
wów do selektywnej zbiórki odpadów, w każdej wsi 
po 1 zestawie składającym się z 4 pojemników  
- w n/w miejscowościach: Borów, Jeziory, Raków, 
Rosin, Rozłogi, Rudgerzowice, Kępsko, Podlesie, 
Osogóra. Łącznie od dnia 1 czerwca 2005 roku na 
selektywną zbiórkę funkcjonuje na terenie: 

- miasta Świebodzina - 28 zestawów, 

- w miejscowościach wiejskich - 23 zestawy 

Lubogóra, Rzeczyca, Wilkowo, Jordanowo, Rusi-
nów, Nowy Dworek, Glińsk, Gościkowo, Kupienino, 
Chociule, Witosław, Grodziszcze, Lubinicko, Ługów, 
Borów, Jeziory, Raków, Rosin, Rozłogi, Rudgerzo-
wice, Kępsko, Podlesie, Osogóra.  

Razem - 51 zestawów (51 x 4 = 204 szt. pojemni-
ków). 

Uruchomiony od czerwca 2002 roku proekologiczny 
program selektywnej zbiórki odpadów jest właści-
wym kierunkiem przyjętym przez Gminę Świebo-
dzin, który należy rozszerzać - w zależności od prze-
znaczanych przez Radę Miejską w Świebodzinie  
w budżecie gminy na ten cel środków finansowych. 
Ponadto, w ramach rozszerzenia zakresu selektyw-
nej zbiórki odpadów, zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 
Nr 62, poz. 628), na wniosek Burmistrza Świebodzi-
na funkcjonuje wprowadzony z dniem 1 maja 2004 
roku oddzielny system zbiórki akumulatorów i bate-
rii zawierających substancje niebezpieczne. Dodat-
kowe pojemniki szt. 10 do zbiórki akumulatorów  
i baterii są obsługiwane przez Firmę TEW - Gospo-
darowanie Odpadami Sp. z o.o. w Świebodzinie, 
zgodnie z umową w następujących punktach: 

- w „Intermarche”, na Osiedlu Łużyckim - szt. 1, 

- w sklepie „Biedronka”, przy ul. Łużyckiej - szt. 1, 

- w sklepie „Netto”, przy ul. J. Piłsudskiego  
- szt. 1, 

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 - szt. 1, 

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 - szt. 1, 

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 - szt. 1, 

- Publicznym Gimnazjum Nr 1 - szt. 1, 

- Publicznym Gimnazjum Nr 3 - szt. 1, 

- w Sklepie Elektrycznym, przy ul. Kilińskiego  
- szt. 1, 

- w Sklepie Spożywczym, na Osiedlu Widok  
- szt. 1. 

Aby efekty w/w systemu były jeszcze większe. 
oczekiwać należy od naszych mieszkańców więk-
szej dyscypliny w zakresie: 

- nie wrzucania do pojemników odpadów ko-
munalnych „zmieszanych”, 

- nie ustawiania przy pojemnikach do selektyw-
nej zbiórki „worków” z innymi odpadami ko-
munalnymi „zmieszanymi”, 

- nie ustawiania przy pojemnikach w dniach,  
w których nie ma „wywózki” tzw. odpadów 
gabarytowych, tj. mebli, zużytego sprzętu go-
spodarstwa domowego itp. 

Wyższy wskaźnik odzysku surowców wtórnych 
oraz ograniczenie ilości składowanych odpadów 
stałych na wysypisku komunalnym możliwe jest 
poprzez stałe rozszerzanie systemu selektywnej 
zbiórki odpadów na terenie Gminy. 

Z doświadczeń „państw zachodnich” wynika, że 
sprawnie działający, odpowiednio dobrany system 
gromadzenia i zbiórki odpadów oraz odpowiedni 
rozdział i przygotowanie surowców wtórnych po-
zwala na odzysk od 30 - 50% masy wszystkich su-
rowców wtórnych zawartych w odpadach komu-
nalnych. Osiągnięcie przez naszą Gminę przynajm-
niej tego niższego wskaźnika odzysku, pozwoli na 
„oszczędniejsze”, tym samym na dłuższe korzysta-
nie z istniejącej kwatery do składowania na Wysy-
pisku w Jeziorach.  

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

Plan - 9.954 Wykonanie 9.953 

Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu leśnego  
– droga do wysypiska w Jeziorach. 

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

 Plan - 450.310 Wykonanie – 450.310 

1. Wywóz śmieci 

a) nieczystości stałe z jednostek organizacyjnych 
gminy Świebodzin wywożone były, zgodnie  
z zawartą umową pomiędzy Gminą Świebo-
dzin a firmą TEW - Gospodarowanie Odpa-
dami Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Wróblew-
skiego 5, Oddział w Świebodzinie, ul. Kolejo-
wa 16. 

Wykonywano usługi polegające na wywozie nie-
czystości stałych przy pomocy własnych kontene-
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rów i pojemników z terenu n/w nieruchomości: 

- świetlic wiejskich w miejscowościach: Roz-
łogi, Wilkowo, Ługów, Rzeczyca, Rusinów, 
Jeziory, Jordanowi i Grodziszcze, 

- wiejskich cmentarzy komunalnych w miej-
scowościach: Borów, Jeziory, Jordanowo, 
Lubinicko oraz cmentarza przykościelnego 
w m. Rusinów, 

- garaży koło wieży Bismarcka na Osiedlu 
Widok w Świebodzinie, 

- budynku Urzędu Miejskiego w Świebodzi-
nie - kotłownia przy ul. Rynkowej 2. 

Wywóz nieczystości stałych, niesegregowanych  
w miejscu ich powstawania prowadzony jest  
w sposób zorganizowany z pojemników zbior-
czych: FLD-3, FLD-5 i MGB-1100 na terenach 
osiedli bloków wielomieszkaniowych i z następu-
jących miejscowości wiejskich gminy Świebo-
dzin: Chociule, Witosław, Rozłogi, Rudgerzowice, 
Rusinów, Borów oraz z indywidualnych kontene-
rów tzw. kubełkowych plastykowych typu: MGB-
120, MGB-240 rozstawionych w zabudowie dom-
ków jedno- dwurodzinnych na terenie miasta 
Świebodzina i w miejscowościach: Glińsk, Wil-
kowo, Rzeczyca, Wityń, Lubinicko, Lubogóra, 
Grodziszcze, Osogóra, Rosin, Podlesie, Raków, 
Ługów oraz z posesji mieszkańców m. Gonciko-
wo, Jordanowo i Nowy Dworek na podstawie 
umów indywidualnych, podpisanych przez wła-
ścicieli nieruchomości z firmą uprawnioną. 

Odpady komunalne stałe powstające na terenie 
nieruchomości znajdujących się w granicach ad-
ministracyjnych Gminy Świebodzin, mogą być 
wywożone tylko na czynne składowisko odpadów 
stałych, o uregulowanym stanie formalno – pra-
wnym. Wymogi formalno - prawne w zakresie 
ochrony środowiska spełnia: „Międzygminne wy-
sypisko komunalne w Jeziorach”, 

b) utrzymywanie czystości chodników oraz części 
jezdni o szer. 0.5m przy krawężnikach, opróż-
nianie koszy ulicznych i utrzymywanie czysto-
ści rozjazdów na terenie miasta Świebodzina. 

Usługa wykonywana była wg uzgodnionych  
z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej miesięcznych harmonogramów prac, 
które obowiązują zgodnie z podpisanymi umo-
wami na 2005 rok, zawartymi pomiędzy Gminą 
Świebodzin, a Zakładami Utrzymania Pana Ro-
mana Trzebniaka i Pani Ewy Waszak. Przed uro-
czystościami świąt: 1 Maja i 3 Maja wykonane 
zostały prace porządkowe w Parku Chopina, przy 
Domu Kultury oraz w rejonie pomnika przy  
ul. Kawaleryjskiej w Świebodzinie. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz uchwałą 

Nr XLIII/502/02 Rady Miejskiej w Świebodzinie  
z dnia 1 października 2002 roku obowiązek usu-
wania odpadów komunalnych oraz utrzymania 
czystości i porządku w obrębie chodników dla 
pieszych położonych bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości ciąży na właścicielu nieruchomo-
ści. W związku z powyższym Gmina zapropono-
wała właścicielom nieruchomości podpisanie 
umowy na kompleksowe utrzymanie chodników. 
Wykonane zostały pomiary chodników przylega-
jących do prywatnych posesji, na podstawie któ-
rych zostały zawarte stosowne umowy. Na koniec 
2005 roku Gmina Świebodzin miała zawartych 
413 umów (w tym 200 Wspólnot Mieszkanio-
wych) na kompleksowe utrzymanie chodników  
z właścicielami nieruchomości. W I półroczu 2005 
roku zawarte zostały dodatkowe umowy z 5 wła-
ścicielami przy ul. Ogrodowej 5, Konarskiego 16, 
Plac Browarniany 1, Gen. Sikorskiego 24 i Wojska 
Polskiego 21 oraz zawarto umowę z Świebodziń-
skim Towarzystwem Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o., która będzie obowiązywała do 31 
grudnia 2007 roku na kompleksowe utrzymanie 
chodników przy 213 Wspólnotach Mieszkanio-
wych. 

Rozliczanie i fakturowanie odbywa się w okre-
sach 3 - 4 miesięcznych z podziałem na: 

- właścicieli nieruchomości, 

- wspólnoty mieszkaniowe, 

c) utrzymanie czystości na przystankach auto-
busowych PKS zlokalizowanych na terenie 
miejscowości wiejskich Gminy. 

Prace porządkowe na przystankach autobuso-
wych na terenie miejscowości wiejskich realizo-
wane są zgodnie z obowiązującymi umowami, 
wg uzgodnionych z Wydziałem GKiM harmono-
gramów prac: 

- w strefie I utrzymania - przez Zakład Kon-
serwacji Terenów Zielonych Pana Romana 
Trzebnicka, dotyczy przystanków PKS  
- Jordanowo szt. 2, Nowy Dworek szt. 1, 
Rusinów szt. 2, Ługów szt. 1, Rozłogi szt. 1, 
Wilkowo szt. 3, Borów szt. 1, Chociule szt. 
2, Rudgerzowice - wioska szt. 1, Gościko-
wo szt. 1, Lubogóra szt. 1, Kępsko szt. 2.  
Razem szt. 18, 

- w strefie II utrzymania - przez Zakład 
Utrzymania Zieleni Pani Ewy Waszak doty-
czy przystanków PKS - Glińsk szt. 1, Gro-
dziszcze szt. 1, Rzeczyca - Wityń szt. 2, Lu-
binicko szt. 2, Jeziory szt. 2, Osogóra szt. 2, 
Podlesie szt. 1, Raków szt. 2, Rosin szt. 3, 
Rudgerzowice - trasa A-2 szt. 2, Witosław 
szt. 1. Razem szt. 19. 

Odbiór prac porządkowych na przystankach au-
tobusowych odbywa się na podstawie potwier-
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dzenia ich wykonania przez Sołtysa wsi, na tere-
nie której znajdują się przystanki. Prace porząd-
kowe na przystankach, wykonywane są zgodnie z 
zawartymi umowami i rozliczane kwartalnie, 

d) utrzymanie zimowe chodników. 

Stosownie do zawartych umów w zależności od 
wystąpienia zimowych warunków pogodowych  
- wg uzgadnianych „harmonogramów prac” do 
zimowego utrzymania chodników w I strefie 
utrzymania miasta zobowiązany jest Zakład Pana 
Romana Trzebnicka, a w II strefie utrzymania 
miasta Zakład Pani Ewy Waszak. Zadaniem w/w 
Zakładów było zwalczanie gołoledzi i posypywa-
nie oblodzonych chodników piaskiem. W przy-
padku nasilonych opadów śniegu, firmy w pierw-
szej kolejności zobowiązane były do mechanicz-
nego usuwania z chodników śniegu, a następnie 
do posypywania piaskiem nawierzchni chodni-
ków dla pieszych wzdłuż głównych ulic na terenie 
miasta Świebodzina i ciągów pieszych o nasilo-
nym ruchu pieszym. 

W związku ze stwierdzonymi uwagami i uchybie-
niami przy wykonywaniu w godzinach rannych 
prac utrzymaniowych, z inicjatywy Wydziału 
GKiM były przeprowadzane narady z udziałem 
właścicieli Zakładów: Pana Romana Trzebnicka  
i Pani Ewy Waszak, na których przekazywano ne-
gatywne spostrzeżenia i uwagi odnośnie prze-
prowadzonych szczególnie w godzinach rannych 
(od godz. 5.00) prac w zakresie zimowego utrzy-
mania chodników dla pieszych. Zobowiązano 
w/w Zakłady do bardziej skutecznych działań w 
zakresie usuwania i likwidacji gołoledzi na chod-
nikach, zwłaszcza w godzinach rannych, kiedy 
mieszkańcy udają się do miejsc pracy. 

Na spotkaniach z przedstawicielami Zakładów by-
ła przekazana nadrzędna zasada, że Firmy  
- w pierwszej kolejności - powinny główne siły  
i środki skierować do wykonania prac na ciągach 
pieszych o dużym nasileniu ruchu pieszego, gwa-
rantując bezpieczeństwo pieszych - mieszkańców 
miasta, którzy korzystają z chodników rano, gdy 
idą do pracy. Przypominano właścicielom firm, że 
Zakłady mają obowiązek likwidowania skutków 
zimy na chodnikach i wykonywania prac w zakre-
sie odśnieżania oraz „usuwania śliskości po-
wierzchni chodników” podczas gołoledzi - w za-
leżności od przebiegu warunków pogodowych,  
tj. do: 

- niezwłocznego (bez konieczności dodatko-
wych wezwań przez upoważnionych pra-
cowników Urzędu Miejskiego) wykonywa-
nia prac w zakresie zimowego utrzymania 
chodników oraz że: 

- zakład jest odpowiedzialny za usuwanie śli-
skości z całości powierzchni utwardzonych, 
w tym również schodów, 

- zakład jest zobowiązany podjąć działania 
dot. wykonywania prac w zakresie zimowe-
go utrzymania, analizując warunki atmosfe-
ryczne (pogodowe), 

- wykonawca, wg umowy ponosi odpowie-
dzialność cywilną za szkody oraz następ-
stwa nieszczęśliwych wypadków dotyczą-
cych osób trzecich, powstałych w trakcie 
świadczenia usług kompleksowego utrzy-
mania chodników. 

W czasie kontroli przeprowadzanej przez upo-
ważnionych pracowników Urzędu Miejskiego  
w godzinach popołudniowych (od godz. 14.00  
– do 15.00), stwierdzano znaczną poprawę stanu 
zimowego utrzymania chodników oraz jakości 
prac, które były wykonywane przez służby po-
rządkowe - w I strefie i w II strefie utrzymania na 
terenie miasta Świebodzina. Piasek do posypy-
wania chodników dowożony był środkami trans-
portowymi do 35 szt. metalowych skrzyń  
(z tzw. zasobów istniejących), które zostały  
w miesiącu listopadzie br. ustawione na chodni-
kach oraz zakupionych w m-cu grudniu 2005 roku 
– do 25 szt. pojemników na piasek i sól firmy Ti-
tan Eko typu GB 150kg z zamkiem patentowym,  
o pojemności 150kg w kolorze żółtym, które zo-
stały ustawione w n/w miejscach na terenie mia-
sta Świebodzina: 

- ul. J. Piłsudskiego - 11 szt., 

- ul. Łużycka - 4 szt., 

- ul. Kolejowa - 1 szt., 

- ul. Parkowa - 2 szt., 

- ul. Wiejska – Zamkowa – Górna - 3 szt., 

- ul. Szpitalna - 3 szt., 

- ul. Plac Jana Pawła II - 1 szt. 

Ponadto dodatkowo przekazano (wydano) łącz-
nie 13 szt. skrzyń na piasek, które zostały usta-
wione m.in.: 

- na Cmentarzu w Świebodzinie - 7 szt., 

- przy Domu Pogrzebowym w Świebodzinie 
- 1 szt., 

- przy Centrum Profilaktyki Uzależnień  
w Świebodzinie - 1 szt., 

- w m. Rozłogi - 3 szt., 

- na Wysypisku Jeziory -1 szt. 

W zależności od potrzeb wynikających z warunków 
atmosferycznych, np. jeśli zachodziła w krótkim 
czasie konieczność objęcia całej powierzchni 
utrzymania zimowego, piasek do posypywania 
chodników również był dowożony środkami 
transportowymi bezpośrednio z pryzmy, z tere-
nu siedziby w/w zakładów. W wyniku przepro-
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wadzonych kontroli wykonania prac, w I i II stre-
fie utrzymania miasta, za źle wykonane prace  
w zakresie zimowego utrzymania chodników, 
miesięczne rachunki obu firm, z którymi gmina 
Świebodzin ma podpisane umowy na świadcze-
nie w/w usług zostały skorygowane na kwotę: 

- w I strefie utrzymania - wartość potrąceń 
równa się – 644,61zł brutto, 

- w II strefie utrzymania - wartość potrąceń 
równa się - 1.420,6zł brutto. 

Razem – 2.064,97zł brutto. 

e) pozimowe sprzątanie chodników oraz pasa 
jezdni przy krawężniku. 

Pozimowym sprzątaniem chodników oraz pasa 
jezdni przy krawężniku w I strefie utrzymania 
miasta zajmował się Zakład Pana Romana 
Trzebnicka, a w II strefie utrzymania miasta Za-
kład Pani Ewy Waszak. Zadaniem w/w Zakładów 
było sprzątanie piasku po zimowym utrzymaniu 
chodników i jezdni na terenie miasta Świebodzi-
na. Prace porządkowe po okresie zimowym, wg 
zakresów prac przewidzianych w umowach, fir-
my zakończyły w terminie do dnia 31 marca 
2005 rok. 

Rozdział - 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach  
i gminach 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

Plan - 325.000 Wykonanie – 325.000 

Wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenach zie-
lonych, wg umów z zakładami utrzymania. 

W związku z rozstrzygnięciem w dniu 28 grudnia 
2004 roku przetargu nieograniczonego na wybór 
wykonawcy prac w zakresie utrzymania zieleni 
miejskiej, zamiatania chodników, opróżniania ko-
szy ulicznych, zimowego utrzymania chodników 
na terenie Miasta Świebodzina oraz utrzymania 
zieleni wiejskiej wraz z cmentarzami i przystanka-
mi PKS na terenie miejscowości wiejskich Gminy 
Świebodzin w latach 2005 - 2007 roku, Urząd Miej-
ski w Świebodzinie przesłał na adres Sołtysów  
i Rad Sołeckich miejscowości wiejskich Gminy 
Świebodzin informację: o zakresach prac pielę-
gnacyjnych do wykonania w okresie wegetacyj-
nym na terenie poszczególnych wiosek i jaka Fir-
ma, zgodnie z podpisanymi w dniu 18 stycznia 
2005 roku umowami jest odpowiedzialna za wy-
konanie prac porządkowych. I tak odpowiedzial-
nym za jakość świadczonych usług w: 

a) I strefie utrzymania jest: Zakład Konserwacji 
Terenów Zielonych „Mirt” Roman Trzebniak, 
obejmującej: centrum i zachodnią część mia-
sta i gminy Świebodzin oraz wsie Jordanowo, 
Nowy Dworek, Rusinów, Ługów, Rozłogi, 
Wilkowo, Borów, Chociule, Rudgerzowice, 
Goncikowo, Lubogóra, Kępsko, 

b) II strefie utrzymania jest: Zakład Utrzymania 
Zieleni Ewa Waszak, obejmującej: południo-
wą i wschodnią część miasta i gminy Świe-
bodzin oraz wsie: Glińsk, Grodziszcze, Rze-
czyca – Wityń, Kupienino, Lubinicko, Jeziory, 
Osogóra, Podlesie, Raków, Rosin, Rudgerzo-
wice, Witosław. 

Środki finansowe przyznane przez Radę Miejską  
w Świebodzinie w Budżecie Gminy na 2005 rok, 
pozwalają wykonać na terenie miasta Świebodzina 
i miejscowości wiejskich Gminy prace pielęgna-
cyjne w okresie rocznym, wg załączników do pod-
pisanych umów, zgodnie z n/w krotnościami:  

- pielęgnacja trawników równinnych - IV ko-
szenia, 

- pielęgnacja trawników na skarpach - IV ko-
szenia, 

- pielęgnacja żywopłotów - III przycięcia. 

Ponadto na terenie Wiejskich Cmentarzy Komu-
nalnych w: 

a) I strefie utrzymania: 

- cmentarz w m. Jordanowo – 5.610m2, 

- cmentarz w m. Chociule – 2.110m2 

Razem – 7.720m2 - zakres jednokrotny, 

b) II strefie utrzymania: 

- cmentarz w m. Jeziory – 2.283m2, 

- cmentarz w m. Lubinicko – 5.901m2 

Razem – 8.184m2 - zakres jednokrotny, 

wg podpisanych z zakładami utrzymania umów 
obowiązuje 3- krotne w ciągu roku wykaszanie 
terenów zielonych na cmentarzach w w/w zakre-
sie. 

W 2005 roku wykonane zostały, wg załączników 
(zakres prac – powierzchnia i krotność) do podpi-
sanych umów - następujące prace: 

- pielęgnacja trawników równinnych, 

- pielęgnacja trawników na skarpach, 

- pielęgnacja żywopłotów, 

- nasadzenia rabat i gazonów przy drogach 
gminnych, 

- utrzymanie zieleni na cmentarzach wiejskich, 

- pielęgnacji terenów zielonych na placach zabaw, 

- pielęgnacji terenów zielonych na wybiegach 
dla psów, 

- pielęgnacji terenów zielonych przy głównych 
drogach wylotowych z miasta, 

- utrzymanie zieleni na cmentarzach wiejskich. 
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Wykonanie prac w zakresie przycięcia gałęzi oraz 
redukcji drzew, zgodnie z podpisaną umową 

a) w I strefie utrzymania na terenie Świebodzina 
w następujących miejscach (odpowiednio: 
nazwa ulicy, parku, terenu, zasoby): 

drzewa (szt.): 

- Cegielniana – 20, 

- Krótka – 3, 

- Ogrodowa – 2, 

- Aleja 700- lecia – 109, 

- Brukowa – 2, 

- Plac Wolności - alejki skwer – 17, 

- Konarskiego – bloki – 36, 

- Wałowa – fontanna – 20, 

- Wałowa – fosa – 4, 

- Okrężna – 3, 

- Generała Świerczewskiego 76 - b/hotelu  
– 22, 

- Gen. Sikorskiego – pomnik – 6 

Razem: 244 szt., 

b) w II strefie utrzymania na terenie Świebodzi-
na w następujących miejscach (odpowiednio: 
nazwa ulicy, parku, terenu, zasoby): 

drzewa (szt.): 

- Park Chopina – 11, 

- Park Dworcowy – 45, 

- ul. Kupiecka – 15, 

- ul. Sulechowska 4 – 24, 

- Os. Łużyckie 31, 33 – 40, 

- ul. Sulechowska – 18, 

- ul. Łużycka – 10, 

- ul. J. Piłsudskiego - 22 

Razem: 185 szt. 

Prace pielęgnacyjne wykonane zostały: 

a) w I strefie utrzymania miasta, przez Zakład 
Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Pana 
Romana Trzebnicka, 

b) w II strefie utrzymania miasta, przez Zakład 
Utrzymania Zieleni Ewa Waszak wg następu-
jącego zakresu: 

- formowanie koron drzew, 

- zimowe prześwietlenie koron drzew, 

- wycięcie suchych i połamanych gałęzi oraz 

krzewów i samosiewów, 

- załadunek gałęzi na środki transportowe, 

- transport i rozładunek gałęzi na wysypi-
sku. 

Realizacja „Porozumienia” zawartego ze Staro-
stwem Powiatowym w Świebodzinie. 

Plan na 2005 rok – 193.500zł. 

Zgodnie z zawartym z Starostwem Powiatowym  
w Świebodzinie Porozumieniem, Gmina Świebo-
dzin na zasadzie zadania zleconego odpowiedzial-
na jest za utrzymanie czystości i zieleni przy dro-
gach powiatowych, w zakresie uzgodnionym  
w Porozumieniu. W pasie dróg powiatowych jest 
wykonywany, wg harmonogramów następujący 
zakres prac:  

- pozimowe sprzątanie chodników i pasa jezd-
ni, 

- zamiatanie pasa jezdni o szer. 0,5 m przy 
krawężnikach, 

- utrzymanie czystości chodników, 

- utrzymanie czystości rozjazdów, 

- opróżnianie koszy ulicznych, 

- pielęgnacja żywopłotów, 3 krotne przycięcie, 

- pielęgnacja terenów zielonych - trawników 
równinnych i na skarpach, IV koszenia w I i II 
strefie utrzymania miasta Świebodzina. 

Koszty usług utrzymaniowych w pasie dróg po-
wiatowych, wg porozumienia obowiązującego  
w 2005 roku, nie obejmują wykonania prac w za-
kresie: 

- utrzymania rabat kwiatowych i gazonów, 

- sprzątania liści z drzew w pasie dróg powia-
towych, 

- usuwania wiatrołomów i porządkowania te-
renu dróg, ulic, chodników i placów po wy-
stąpieniu burz oraz raptownych opadów 
deszczu wraz z wiatrami, 

- wykonania prac w zakresie zimowego przy-
cięcia gałęzi drzew przy drogach, których po-
zostawienie zagraża bezpieczeństwu miesz-
kańców, 

- wykonania zimowych prześwietleń oraz kory-
gujących przycięć koron drzew, 

- pielęgnacji drzew i krzewów rosnących  
w otoczeniu dróg wylotowych z miasta Świe-
bodzina, tj przedłużenie ulic: Sulechowskiej. 
Wojska Polskiego oraz Generała Świerczew-
skiego.  

Gmina Świebodzin nie jest odpowiedzialna za 
obsadzenie i pielęgnację rabat kwiatowych oraz za 
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obsadzenie donic, tzw. gazonów roślinami kwia-
towymi jednorocznymi przy drogach powiatowych, 
ponieważ realizowane przez Gminę „Porozumienie” 
na utrzymanie dróg powiatowych w 2005 roku  
- nie obejmuje wykonania w/w prac, pomimo in-
terwencji Urzędu Miejskiego w Świebodzinie  
w Starostwie Powiatowym w w/w sprawie. 

W celu ustalenia prac w zakresie utrzymania ziele-
ni przy drogach powiatowych - zgodnie z podpisa-
nymi umowami, na zlecenie Gminy Świebodzin  
- podobnie jak na terenach gminnych, wykonawcy: 

- w strefie I utrzymania, obejmującej centrum  
i zachodnią część miasta i gminy Świebodzin 
- Zakład Konserwacji Terenów Zielonych 
„MIRT” Pana Romana Trzebnicka,  

- w strefie II utrzymania, obejmującej połu-
dniową i wschodnią część miasta i gminy 
Świebodzin - Zakład Utrzymania Zieleni Pani 
Ewy Waszak, 

zobowiązani byli, zgodnie z obowiązującymi z Gminą 
umowami - do przedstawiania przed końcem każ-
dego tygodnia, tygodniowych harmonogramów 
prac - na następny tydzień, w celu zaakceptowania 
oraz sprawdzenia przez upoważnionych pracowni-
ków tut. Urzędu ich wykonania. 

Wykonawcy prac, zgodnie z podpisanymi umo-
wami stosowali się do obowiązujących przepisów 
porządkowych i sanitarnych oraz okresów agrotech-
nicznych, a w szczególności ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.). 

Zakres prac dot. utrzymania czystości, zgodnie  
z zatwierdzonymi harmonogramami miesięcznym 
i utrzymania zieleni, wg tygodniowych harmono-
gramów prac przez zakłady utrzymania w pasie 
dróg powiatowych w 2005 roku został wykonany. 

Estetyka miasta Świebodzin. Zaśmiecanie terenów 
w obrębie miasta Świebodzin 

Wysłano pisma do Komendanta Powiatowego 
Policji w sprawie: 

1. Obniżania estetyki miasta Świebodzina - roz-
wieszanie ulotek na terenie miasta w miejscach do 
tego nie przeznaczonych przez osobę prowadzącą 
działalność gospodarczą. Sposób załatwienia 
sprawy: Komenda Powiatowa Policji - przeprowa-
dziła rozmowę dyscyplinującą pouczając w/w  
o zasadach i możliwościach reklamowania swoich 
usług oraz o skutkach prawnych wynikających  
z art. 145 kodeksu wykroczeń. 

2. Obniżania estetyki miasta Świebodzina - rozwie-
szanie ulotek przez Polskie Towarzystwo Pomocy 
Humanitarnej „DAR” z siedzibą w Gliwicach. W/w 
Towarzystwo rozwieszało ulotki na terenie miasta 
Świebodzina w miejscach do tego nie przeznaczo-
nych. Sposób załatwienia sprawy: Komenda Po-

wiatowa Policji w dniu 30 maja 2005r. przesłała 
wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Świe-
bodzinie przeciwko Mirosławowi M. w sprawie 
rozrzucania ulotek w miejscach do tego nie prze-
znaczonych. 

3. Obniżania estetyki miasta Świebodzina - rozrzu-
canie ulotek przez Firmę nagrobki DAR-MIR pro-
wadzącą działalność gospodarczą przy ul. Pionie-
rów Lubuskich 42 w Starym Kisielinie. W/w Firma 
rozrzucała ulotki na terenie cmentarza w Świebo-
dzinie w miejscach do tego nie przeznaczonych 
takich jak: groby, chodniki zewnętrzne i wewnętrz-
ne w obrębie cmentarza. Sposób załatwienia spra-
wy: Komenda Powiatowa Policji w dniu 25 maja 
2005r. przesłała wniosek o ukaranie do Sądu Re-
jonowego w Świebodzinie przeciwko Dariuszowi 
K. w sprawie rozrzucania ulotek w miejscach do 
tego nie przeznaczonych (na terenie cmentarza). 

4. Obniżania estetyki miasta Świebodzina - rozrzu-
canie ulotek przez Fundację Inwalidów i Osób Nie-
pełnosprawnych „ Miłosierdzie”. W/w Firma roz-
rzucała ulotki w maju 2005r. na terenie miasta 
Świebodzina w miejscach do tego nie przeznaczo-
nych. Sposób załatwienia sprawy: Komenda Po-
wiatowa Policji w dniu 28 czerwca 2005r. przesłała 
pismo informujące o niewykryciu sprawcy wykro-
czenia. W przypadku uzyskania informacji pozwa-
lających na ustalenie sprawcy przedmiotowego 
czynu sprawa zostanie podjęta. 

5. Dewastacja i kradzież urządzeń infrastruktury 
komunalnej z terenu miasta i Gminy Świebodzin 
wysłano pismo do KPP dnia 30 marca 2005r. Spo-
sób załatwienia sprawy: poinformowano instytu-
cje zajmujące się skupem złomu; zwrócono się  
z prośbą do Komendy Powiatowej Policji o kontro-
lę osób dowożących złom, a także sprawdzanie 
punktów skupu pod względem legalności zaku-
pionego złomu. 

6. Estetyka miasta Świebodzin 

- uporządkowanie i utrzymanie czystości na te-
renie Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej na Os. Widok i Os. Łużyckim, 

- utrzymanie zieleni w obrębie nieruchomości 
administrowanych przez ŚSM, 

- podcinka. pielęgnacja. wycinka drzew i krze-
wów, 

- koszenie traw, 

- pielęgnacja żywopłotów, 

- systematyczne opróżnianie pojemników na 
odpady komunalne, 

- utrzymanie chodników i parkingów we-
wnętrznych na terenie ŚSM. 

7. Kontrola utrzymania porządku i czystości chod-
ników dla pieszych położonych bezpośrednio przy 
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granicy nieruchomości na ul. Młyńskiej i M. Ży-
mierskiego. Sposób załatwienia sprawy: Komenda 
Powiatowa Policji przeprowadziła rozmowę z wła-
ścicielami nieruchomości odnośnie obowiązku 
utrzymania czystości przyległych chodników. 

8. Uporządkowanie terenu w pasie drogowym 
przy krzyżówce w Kępsku. Informacja od miesz-
kańca w sprawie nieuporządkowanego terenu na 
trasie Świebodzin – Zielona Góra. Sposób zała-
twienia sprawy: teren w pobliżu lasku (śmiecie) 
został uprzątnięty przez zakład Pana Romana 
Trzebnicka. 

9. Nielegalnego składowania odpadów w niedo-
zwolonym miejscu na terenie działki 350/11 na Os. 
Łużyckim. W dniu 16 września 2005r. do siedziby 
Urzędu Miejskiego wpłynęły informacje telefo-
niczne od mieszkańców Osiedla Łużyckiego dot. 
nielegalnego składowania odpadów budowlanych 
wokół działki nr 350/11 na Osiedlu Łużyckim. Pod-
czas kontroli terenu stwierdzono zanieczyszczenie 
gleby odpadami budowlanymi. W związku z po-
wyższym zwrócono się do Komendy Powiatowej 
Policji w Świebodzinie o podjęcie działań zmierza-
jących do wyjaśnienia i ustalenia zasadności skła-
dowania odpadów budowlanych w niedozwolo-
nym miejscu. 

10. W związku z zarządzeniem pokontrolnym Lu-
buskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska z dnia 17 sierpnia 2005r. w zakresie 
działań związanych z nadzorem nad realizacją 
obowiązków w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy  
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, 
Urząd Miejski w Świebodzinie uzgodnił z Komen-
dą Powiatową Policji harmonogram w zakresie 
powołania komisji ds. kontroli właścicieli nieru-
chomości i posiadaczy odpadów w zakresie go-
spodarki odpadami na terenie Gminy Świebodzin. 
Kontrola będzie prowadzona w dwóch etapach: 

a) dla właścicieli nieruchomości i posiadaczy 
odpadów z terenu miasta Świebodzin. Pro-
ponuje się powołanie komisji w skład której 
wejdzie: 

- funkcjonariusz tutejszej jednostki Policji, 

- pracownik samorządowy, 

b) dla właścicieli nieruchomości i posiadaczy 
odpadów z terenu Gminy Świebodzin. Pro-
ponuje się powołanie komisji w skład której 
wejdzie: 

- funkcjonariusz tutejszej jednostki Policji, 

- pracownik samorządowy. 

11. Nielegalnego składowania odpadów w niedo-
zwolonym miejscu na Osiedlu Słonecznym.  
W dniu 8 listopada 2005r. do siedziby Urzędu 
Miejskiego wpłynęły informacje telefoniczne od 
mieszkańców Osiedla Słonecznego dot. nielegal-

nego składowania przy nieruchomości nr 55. Pod-
czas kontroli terenu stwierdzono zanieczyszczenie 
gleby odpadami roślinnymi. W związku z powyż-
szym zwrócono się do Komendy Powiatowej Poli-
cji w Świebodzinie o podjęcie działań zmierzają-
cych do wyjaśnienia i ustalenia zasadności skła-
dowania odpadów roślinnych w niedozwolonym 
miejscu. Sposób załatwienia sprawy: w trakcie 
czynności wyjaśniających właścicielka uporząd-
kowała teren przy swojej posesji i oświadczyła, że 
nadal będzie utrzymywała go w należytym po-
rządku. 

12. Nieuporządkowanego terenu w obrębie nieru-
chomości na ul. Nowej. W dniu 8 listopada 2005r 
do siedziby Urzędu Miejskiego wpłynęły informa-
cje telefoniczne od mieszkańców Osiedla Słonecz-
nego dot. nieuporządkowanego terenu na ul. No-
wej. Zaniedbany teren chodnika przy w/w działce 
sprawia bardzo nieprzyjemny wygląd oraz przy-
czynia się do obniżenia estetyki w tym rejonie 
miasta Świebodzina. W związku z powyższym 
zwrócono się do Komendy Powiatowej Policji  
w Świebodzinie o podjęcie działań zmierzających 
do wyjaśnienia sprawy i uporządkowania przez 
właścicieli terenu na ul. Nowej. Sposób załatwie-
nia sprawy: teren został uporządkowany przez 
właścicieli. 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 

§ 4260 – Zakup energii 

Plan 656.778 Wykonanie 656.478 

Koszt energii do zasilania oświetlenia drogowego. 

Przyznane przez Radę Miejską w Świebodzinie 
środki finansowe przeznaczone były na pokrycie 
kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia 
ulic na terenie miasta i miejscowości wiejskich 
Gminy Świebodzin w I półroczu 2005 roku, w tym 
na: ponoszenie przez Gminę Świebodzin kosztów 
energii elektrycznej do zasilania oświetlenia przy 
drogach gminnych zlokalizowanych na działkach 
numer 54/39, 365/2 i 54/52 w m. Rosin – tzw. teren 
osiedla mieszkaniowego LZD. 

W związku z przekazaniem przez Lubuskie Zakłady 
Drobiarskie „ELDROB” Spółka Akcyjna, ul. Po-
znańska 56, 66-200 Świebodzin Aktem Notarial-
nym nr 2652/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku na 
rzecz Gminy Świebodzin dróg wewnętrznych zlo-
kalizowanych na działkach numer 54/39 i 365/2, 
365/7 i 54/52 o łącznej powierzchni 0,39 w m. Ro-
sin, Gmina Świebodzin ponosi koszty energii elek-
trycznej potrzebnej do zasilania sieci oświetlenio-
wej przy drogach gminnych, w rejonie zabudowań 
mieszkalnych nr 18, 19, 19a, 19b i 24 - na tzw. 
osiedlu mieszkaniowym LZD w m. Rosin.  

Ponieważ w/w oświetlenie zewnętrzne wraz z słu-
pami zostało sprzedane Aktem Notarialnym  
nr 5804/2001 w dniu 18 czerwca 2001 dla IKO 
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Kompania Drobiarska Sp. z o.o., zużyta energia 
elektryczna do zasilania w/w oświetlenia przy dro-
gach gminnych w tym rejonie m. Rosin jest rozli-
czana - na podstawie faktur przedstawianych przez 
IKO Kompania Drobiarska Sp. z o.o., na podstawie 
dokonywanych odczytów na podliczniku pomiaru 
energii elektrycznej – zamontowanym na koszt 
Gminy Świebodzin, którego wskazania umożliwia-
ją wzajemne rozliczanie za zużytą energię elek-
tryczną do zasilania w/w oświetlenia. Ponadto na: 

- wykonywanie usług oświetleniowych w za-
kresie utrzymania urządzeń oświetlenia dro-
gowego (zewnętrznego) na terenie miasta  
i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin. 

Zgodnie z zawartą w dniu 28 grudnia 2004r. po-
między Gminą Świebodzin, a G.E. ENEA S.A. 
O/Zielona Góra. Rejon Energetyczny Świebodzin 
umową, obowiązującą od 1 stycznia do 31 grudnia 
br. - zakłady energetyczne zostały zobowiązane do 
przeprowadzania prac w zakresie usług oświetle-
niowych dot. utrzymania urządzeń oświetlenia 
drogowego (zewnętrznego), w tym konserwacji 
oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy, za-
równo wzdłuż dróg gminnych oraz nie pozostają-
cych w zarządzie gminy Świebodzin. Prace kon-
serwacyjne, wg podpisanej umowy polegały m.in. 
na: 

- wymianie zużytych źródeł światła z wyko-
nawstwem prac w porze dziennej, 

- usuwaniu uszkodzeń linii zasilających po-
szczególne niesprawne punkty świetlne, 

- usuwaniu uszkodzeń sterowania oświetle-
niem, 

- usuwaniu innych zauważonych przez mieszkań-
ców miasta i gminy nieprawidłowości w oświe-
tleniu drogowym, np. okresowym włączaniem  
i wyłączaniem się niektórych lamp, 

- regulacji zegarów sterujących oraz sprawdza-
niu czułości wyłączników zmierzchowych, 

- naprawie niesprawnych opraw oświetlenio-
wych itp. prace. 

Awarie i nieprawidłowości w oświetleniu drogo-
wym, które wystąpiły w 2005 roku na terenie mia-
sta i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin 
zgłaszane były bezpośrednio do siedziby Rejonu 
Energetycznego w Świebodzinie, m.in. przez upo-
ważnionych pracowników Wydziału GKiM Urzędu 
Miejskiego w Świebodzinie. 

Zakład Energetyczny w Świebodzinie zobowiązany 
jest do wykonania prac w zakresie likwidacji awarii 
oświetlenia drogowego (zewnętrznego), wg wy-
negocjowanych i obowiązujących w zawartej 
umowie terminów, tj. od czasu uzyskania bądź 
powzięcia wiadomości o zaistniałej niesprawności 
urządzeń - w nieprzekraczalnym terminie (odpo-

wiednio teren miasta, teren m. wiejskich): 

- naprawa urządzeń sterowania oświetleniem: 
48 godzin, 48 godzin, 

- naprawa linii napowietrznej: 60 godzin, 60 
godzin, 

- naprawa linii kablowej: 8 dni, 12 dni, 

- wymiana zużytych źródeł światła: 12 dni, 16 
dni. 

Zauważone nieprawidłowości w oświetleniu dro-
gowym przez przedstawicieli Rad Osiedlowych na 
terenie miasta oraz przez Sołtysów i Rady Sołeckie 
na terenie miejscowości wiejskich - zgłaszane były 
bezpośrednio do siedziby R.E. w Świebodzinie  
i w ramach podpisanej umowy po przeprowadze-
niu diagnozy przyczyn awarii, prace naprawcze 
niesprawnych punktów oświetleniowych były przy 
zachowaniu w/w terminów wykonane. 

W ramach świadczenia usług oświetleniowych 
wykonywano w 2005 roku, wg podpisanej umowy 
następujące prace: 

1) wymieniono uszkodzone żarówki (lampy ża-
rowe); 

2) wymieniono: 

- lampy typ WLS, 

- lampy typ MIX, 

- lampy typ SON, 

- bezpieczniki, 

- TUZ; 

3) naprawiono uszkodzone i wyregulowano ze-
gary sterujące CPA; 

4) wymieniono na nowe zniszczone (niespraw-
ne) zegary sterujące CPA; 

5) zlokalizowano uszkodzenia kabla oświetle-
niowego; 

6) naprawiano uszkodzone kable oświetlenia 
drogowego; 

7) wymieniono uszkodzone słupy oświetlenio-
we; 

8) wyprostowano część tzw. niewypionowanych 
słupów oświetleniowych; 

9) wymieniono uszkodzone oprawy oświetlenio-
we; 

10) wykonano oględziny nocne; 

11) naprawiono niesprawne oprawy oświetlenio-
we; 

12) wymieniono uszkodzone klosze szklane  
w oprawach; 
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13) wykonano przeglądy i wyremontowano szafki 
oświetleniowe; 

14) wymieniono uszkodzone złącza w słupach 
oświetleniowych na IZK; 

15) wymieniono uszkodzone zaciski w linii napo-
wietrznej; 

16) wykonano pomiary ochronne (pomiary zero-
wania); 

17) przeprowadzono przegląd punktów oświetle-
nia drogowego; 

18) wykonano oględziny dzienne punktów oświe-
tlenia drogowego; 

19) wykonano konserwację złącz w słupach 
oświetleniowych; 

20) wymieniono uszkodzone styczniki; 

21) wymieniono uszkodzone oraz niesprawne za-
bezpieczenia przed licznikowe. 

§ 4270 – Zakup usług remontowych 

Plan 10.407 Wykonanie 10.407 

Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Rozłogi. 

Gmina Świebodzin zleciła Firmie Instalatorstwo 
Elektryczne, Janusz Pustkowia, Buków 38, 66-100 
Sulechów wykonanie projektu technicznego 
oświetlenia drogowego od bud. nr 24 do skrzyżo-
wania z drogą gruntową w m. Rozłogi. Prace pro-
jektowe w/w sieci oświetleniowej w m. Rozłogi 
wykonane zostały, zgodnie z umową, w ustalonym 
terminie - do dnia 30 lipca 2005 roku. Budowa 
nowych punktów oświetleniowych w miejscowo-
ści Rozłogi (wykonanie inwestycji) będzie możliwe 
po zabezpieczeniu środków finansowych w Budże-
cie Gminy w 2006 roku. 

Ponadto przez firmę Nadzory i Projektowanie, An-
drzeja Wojciechowicza, ul. Wojska Polskiego 33B/1 
z Świebodzina na zlecenie Gminy Świebodzin wy-
konane zostały kosztorysy inwestorskie i ofertowe 
na zamontowanie w okresie świąteczno - nowo-
rocznym oświetlenia dekoracyjnego na terenie 
miasta Świebodzina w zakresie: 

a) przygotowania miejsc do zasilania dekoracji 
świątecznych, 

b) wykonania dekoracji świątecznych (gwiazdy  
i choinki na słupy), 

c) wykonania nowego odcinka sznura świetlne-
go, montaż dekoracji świątecznych, 

d) demontażu oświetlenia dekoracji świątecznych. 

Na zlecenie Gminy Świebodzin zostały wykonane: 

a) prace w zakresie zamontowania dodatkowych  
- szt. 3 opraw oświetleniowych typu SGS 
102/100 W oraz szafki oświetleniowej, na te-

renie m. Lubinicko przy posesjach nr 27 i 28, 
zgodnie z WP nr 36/U/4/2001 z dnia 31 stycz-
nia 2001 roku oraz podłączenia zbudowanych 
w m. Lubinicko dodatkowych punktów oświe-
tleniowych szt. 3 do zasilania. Prace zostały 
wykonane przez ENEA S.A. Rejon Energe-
tycznego Świebodzin, 

b) naprawa i modernizacja zdewastowanego 
oświetlenia zewnętrznego w Parku Łęgowskim 
w Świebodzinie w zakresie: 

- wymiany rtęciowych opraw oświetlenio-
wych szt. 25 na oprawy energooszczędne 
sodowe wraz z lampami o mocy 70 W, 

- prostowania i uzupełnienia brakujących 
parkowych słupów oświetleniowych, 

- malowania słupów oświetleniowych szt. 25, 

- podłączenia zmodernizowanych punktów 
oświetleniowych szt. 25 w Parku Łęgowskim 
w Świebodzinie do zasilania elektrycznego. 

Prace zostały wykonane przez Zakład Instalator-
stwa i Pomiarów Elektrycznych, Jacek Wylęgała, 
ul. Sikorskiego 3, 66-400 Międzychód. 

Gmina Świebodzin zleciła Firmie Usługowo-
Handlowej „INSTEL”, Stefan Tomczak, ul. Sikor-
skiego 10, 66-200 Świebodzin – wykonanie linii 
kablowej nn 0.4kV od szafki SO do projektowane-
go słupa oświetleniowego nr 389/1/1 - obw. 1,  
dot. oświetlenia drogowego na ul. Sobieskiego  
w Świebodzinie. wg następującego zakresu prac: 

- wykonanie rowu kablowego, 

- ułożenie kabla YAKY 4x35 mm2 dł. 50m z za-
pasem 40m, 

- podmostkowanie kabla w szafce oświetlenia 
drogowego, 

- wykonanie operatu geodezyjnego powyko-
nawczego, 

- sprawdzenie prac przez RE Świebodzin, 

- dokonanie wpisu do dziennika budowy. 

Ustalono, że robociznę, sprzęt oraz materiały elek-
tryczne do realizacji zlecenia zabezpieczy wyko-
nawca prac montażowych. Zgodnie z zleceniem 
wykonawca zobowiązał się do: 

- przeprowadzenia prób i badań technicznych 
oraz uzyskania zezwoleń, które wymagane są 
do eksploatacji wykonanej linii kablowej w/w 
oświetlenia drogowego, 

- udzielenia gwarancji na zakres wykonanych 
prac na okres 18 m-cy od daty odbioru. 

Prace zostały wykonane w terminie do dnia 30 listo-
pada 2005 roku. 

Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenio-
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wych na terenie gminy Świebodzin  

Gmina Świebodzin zleciła Zakładowi Instalator-
stwa Elektrycznego, Leszek Stadnicki, Skąpe 64, 
66-243 Skąpe 

1. Montaż kompletnej lampy oświetlenia drogo-
wego na boisku w m. Lubinicko w zakresie wyko-
nania na słupie oświetleniowym 7m - szt. 1 mon-
tażu wysięgnika dwuramiennego szt. 1 wraz  
z oprawami oświetleniowymi typu SGS-102/70  
- szt. 2 oraz podłączenie w/w punktów świetlnych 
do zasilania elektrycznego. Termin realizacji i wy-
konania prac do dn. 15 grudnia 2005r. 

2. Wykonanie prac elektrycznych w zakresie mo-
dernizacji oświetlenia przy drodze gruntowej do 
bloku wielorodzinnego w m. Lubogóra oraz podłą-
czenie zamontowanych opraw oświetleniowych 
typu SGS-102/70 - szt. 2 do zmodernizowanego zasi-
lania elektrycznego, wg następującego zakresu: 

- montaż kompletnych opraw oświetleniowych 
energooszczędnych - szt. 2, 

- wykonanie remontu istniejących słupów 
oświetleniowych typu rurowego - szt. 2, 

- konserwacja i malowanie słupów, 

- podłączenie w/w punktów oświetleniowych 
do zmodernizowanego zasilania elektryczne-
go. 

Termin realizacji i wykonania prac do dn. 20 grud-
nia 2005r.  

Wykonawca wykonał prace, zgodnie z aktualnym 
poziomem wiedzy technicznej i należytą staranno-
ścią oraz zgodnie z obowiązującymi normami bez-
pieczeństwa, zobowiązany był do należytego za-
bezpieczenia terenu na którym wykonywane były 
prace, zapewnienia ochrony znajdującego się tam 
mienia i zapewnienia warunków bezpieczeństwa 
oraz będzie ponosił odpowiedzialność odszkodo-
wawczą wobec osób trzecich za szkody powstałe  
i wynikłe z nienależytego zabezpieczenia robót 
przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Ponadto 
wykonawca zobowiązał się do: 

- przeprowadzenia prób i badań technicznych 
oraz uzyskania zezwoleń, które wymagane są 
do eksploatacji wykonanego w/w oświetlenia 
zewnętrznego, 

- udzielenia gwarancji na zakres wykonanych 
prac na okres 24 m-cy od daty odbioru. 

Uzgodniona na wykonane prace odpowiedzialność 
wykonawcy z tytułu gwarancji na okres 24 m-cy 
jest liczona od dnia końcowego odbioru prac, wg 
protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń (do-
kument gwarancyjny).  

Ponadto Gmina Świebodzin podpisała dnia 7 
grudnia 2005 roku umowę z „ENEA” S.A.. Oddział 

Dystrybucji w Zielonej Górze. 65-775 Zielona Góra, 
ul. Zacisze 15, Rejon Dystrybucji Świebodzin,  
66-200 Świebodzin, ul. Sobieskiego 27 na: montaż 
dodatkowych kompletnych opraw oświetlenio-
wych energooszczędnych – szt. 13 na terenie Gmi-
ny Świebodzin w n/w miejscach:  

- Świebodzin - zamontowanie dodatkowej opra-
wy oświetleniowej typu SGS-102/150 - szt. 1, 
moc 150W do oprawy istniejącej na słupie 
oświetleniowym zlokalizowanym: róg ul. Su-
lechowskiej oraz wjazdowej drogi osiedlowej 
(polbruk k/tzw. domków góralskich) na Oś. 
Słoneczne. Strumień światła zamontowanej 
oprawy został ustawiony w kierunku posesji 
nr 23B Pana Kazimierza Nowickiego – z pod-
łączeniem do zasilania elektrycznego oświe-
tlenia miasta Świebodzina, 

- Gościkowo - zamontowanie oprawy oświe-
tleniowej typu SGS-102/70 - szt. 1. moc 70W, 
wysięgnik pojedynczy na słupie oświetlenio-
wym linii nn przy budynku znajdującym się za 
wiaduktem kolejowym - w rejonie posesji 
Państwa Szulc i Stadniak (przy drodze w kie-
runku Międzyrzecza) oraz oprawa została 
włączona do zasilania elektrycznego oświe-
tlenia drogowego w m. Gościkowo, 

- Grodziszcze - zamontowanie oprawy oświe-
tleniowej typu SGS-102/150 - szt. 1, moc 
150W, oświetlenie drogowe na przeciw pose-
sji nr 44 w m. Grodziszcze oraz włączenie 
oprawy do zasilania elektrycznego oświetle-
nia wioski, 

- Rusinów - zamontowanie opraw oświetle-
niowych typu SGS-102/70 - szt. 3. moc 70W, 
na wysięgnikach pojedynczych umieszczo-
nych na słupach oświetleniowych linii nn.  
o strumieniu światła skierowanym: - 1 szt. na 
plac zabaw dla dzieci (za remizą), - 1 szt. na 
przeciw posesji nr 11 - 1 szt. w rejonie posesji 
nr 5 oraz włączenie w/w opraw oświetlenio-
wych do zasilania elektrycznego oświetlenia 
wioski, 

- Glińsk - oświetlenie przy drodze do posesji  
nr 70 i 71, zamontowanie oprawy oświetle-
niowej typu SGS-102/70 – szt. 1, moc 70W. 
wysięgnik pojedynczy na słupie oświetlenio-
wym linii nn przy w/w budynkach w m. Glińsk 
oraz włączenie oprawy do zasilania elektrycz-
nego oświetlenia wioski,  

- Glińsk - zamontowanie opraw oświetlenio-
wych typu SGS-102/70 - szt. 2, moc 70W, przy 
drodze wieś - dom nauczycielski (bud. nr 2), 
oprawy na wysięgnikach pojedynczych 
umieszczonych na słupach oświetleniowych 
linii nn zlokalizowanych przy w/w drodze  
i przy budynku nr 2 oraz ich włączenie do za-
silania elektrycznego oświetlenia wioski, 
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- Glińsk - oświetlenie przy posesji nr 24 - za-
montowanie oprawy oświetleniowej typu 
SGS-102/70 - szt. 1, moc 70W, wysięgnik po-
jedynczy na słupie oświetleniowym linii nn 
przy budynku oraz włączenie oprawy do zasi-
lania elektrycznego oświetlenia wioski, 

- Wilkowo - oświetlenie drogowe w rejonie po-
sesji nr 38-41 - droga do b. PGR, zamontowa-
nie opraw oświetleniowych typu SGS-102/150 
szt. 3, moc 150 W - wykonanie prac remon-
towych istniejących urządzeń elektrycznych. 
oprawy na wysięgnikach pojedynczych 
umieszczonych na słupach oświetleniowych 
przy w/w drodze zostały włączone do zasila-
nia elektrycznego oświetlenia m. Wilkowo. 

Termin realizacji i wykonania prac do dn. 29 grud-
nia 2005 roku. Uzgodniona na wykonane prace 
odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji 
na okres 24 m-cy jest liczona od dnia końcowego 
odbioru prac, wg protokołu odbioru końcowego 
bez zastrzeżeń (dokument gwarancyjny).  

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

Plan 132.830 Wykonanie 132.829 

Wykonanie demontażu świątecznego oświetlenia 
dekoracyjnego na terenie miasta Świebodzina 
(2004 - 2005 rok). 

Zgodnie z umową zawartą z Gminą Świebodzin, 
dot. wykonania demontażu oświetlenia dekoracyj-
nego założonego na terenie Świebodzina w grud-
niu 2004r. - Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlo-
we Usługi Elektryczne Bożena Dąbrowska, wyko-
nało w terminie do dn. 15 stycznia 2005 roku prace 
w zakresie demontażu oświetlenia świątecznego, 
wg następującego zakresu: 

- demontaż zmodernizowanego świątecznego 
oświetlenia dekoracyjnego - wzdłuż ul. Gło-
gowskiej, na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do 
ul. Kilińskiego w Świebodzinie oraz odłącze-
nie dekoracyjnego systemu oświetleniowego 
od zasilania, 

- demontaż sznurów (łańcuchów) oświetlenia 
świątecznego na Deptaku wokół Ratusza: ul. 
Kościelna, Plac Obrońców Pokoju i ul. Kiliń-
skiego - odłączenie dekoracyjnego systemu 
oświetleniowego od zasilania, 

- demontaż kolorowych żarówek zamontowa-
nych w oprawach na przewodzie elektrycz-
nym (lince nośnej), na Deptaku: ul. 1-go Maja 
- odłączenie dekoracyjnego systemu oświe-
tleniowego od zasilania, 

- demontaż kolorowych żarówek na wieży ratu-
szowej, na tzw. galeriach - odłączenie dekora-
cyjnego systemu oświetleniowego od zasilania, 

- demontaż przewodów choinkowych z dekora-
cyjnymi lampkami typ 100 L (lampki miniatu-

rowe przeźroczyste) szt. 260 - z drzewek świą-
teczno - noworocznych (choinek) szt. 4, 

- demontaż z drzew na terenie miasta Świebo-
dzina kurtyn świetlnych - szt. 15 typu YOJ LI-
GHT oraz odłączenie w/w kurtyn świetlnych 
od zasilania, 

- demontaż dekoracyjnych elementów słupo-
wych, tzw. węży świetlnych „śnieżynka”  
szt. 22, kolor żółty, na ciągu ulic: ul. J. Piłsud-
skiego, Plac Wolności, ul. Kawaleryjska, ul. 
Gen. Sikorskiego oraz odłączenie od zasilania, 
dekoracyjnego systemu oświetleniowego, 

- demontaż dekoracyjnych elementów słupo-
wych, tzw. węży świetlnych „choinka” szt. 5, 
kolor zielony. na ul. Łużyckiej oraz odłączenie 
od zasilania, dekoracyjnego systemu oświe-
tleniowego, 

- demontaż dekoracyjnych elementów słupo-
wych, tzw. węży świetlnych „gwiazda” szt. 3, 
kolor żółty, na ul. Łużyckiej oraz odłączenie od 
zasilania, dekoracyjnego systemu oświetle-
niowego. 

Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej miasta 
Świebodzina (2005 - 2006 rok). 

Zgodnie z umową na „Wykonanie świetlnej deko-
racji świątecznej miasta Świebodzina” podpisaną 
dnia 22 listopada 2005 roku pomiędzy Gminą 
Świebodzin, a Przedsiębiorstwem Usługowo - Han-
dlowym, Usługi Elektryczne Bożena Dąbrowska, 
ul. Szewska 9, 66-110 Babimost w miesiącu grud-
niu br. - w terminie do dnia 16 grudnia 2005 roku 
zostały wykonane prace, wg następującego zakresu: 

I. Przygotowanie miejsc do zasilania dekoracji 
świątecznych. 

1. Przygotowanie na słupach oświetlenia drogo-
wego zasilania elektrycznego elementów świetlnej 
dekoracji świątecznej, wg warunków technicznych 
przyłączenia oświetlenia dekoracyjnego do sieci 
energetycznej na terenie miasta Świebodzina,  
Nr 195/2005/TE/WN/RE4 z dnia 8 lutego 2005r.  
- wydanych przez ENEA S.A Oddział w Zielonej 
Górze, Rejon Energetyczny Świebodzin. 

II. Wykonanie dekoracji świątecznych (gwiazdy  
i choinki na słupy). 

1. Wykonanie dekoracji świetlnych do zamonto-
wania na ulicach: 

- ul. Sulechowska - gwiazda szt. 13, 

- ul. Łużycka - choinka szt. 13, 

- ul. M. Żymierskiego - choinka szt. 7. 

wg czynności: 

a) zakup węży świetlnych do wykonania ele-
mentów dekoracyjnych:  
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- gwiazda szt. 13, 

- choinka szt. 20, 

b) wykonanie konstrukcji stalowych do zamon-
towania w/w dekoracji na słupach oświetle-
niowych przy w/w ulicach. 

III. Wykonanie sznura świetlnego, montaż dekora-
cji świątecznych. 

1. Wykonanie sznura świetlnego o długości 310m, 
do zamontowania na deptaku. 

2. Naprawa sznurów świetlnych szt. 9. 

3. Naprawa kurtyn świetlnych szt. 15. 

4. Montaż kurtyn świetlnych szt. 15 na drzewach  
w następujących rejonach miasta: 

- ul. 30 Stycznia k/Szkoły nr 5 - szt. 1, 

- ul. Kilińskiego k/kościoła - szt. 1, 

- ul. J. Piłsudskiego k/Starostwa Powiatowego  
- szt. 1, 

- ul. Kolejowa wjazd na wiadukt - szt. 1, 

- Plac Wolności k/poczty - szt. 1, 

- skrzyżowanie ulic: ul. Łużyckiej i ul. Pułaskie-
go k/Biedronki - szt. 1, 

- skrzyżowanie ulic: ul. Sulechowskiej i ul. Po-
przecznej - szt. 1, 

- skrzyżowanie ulic: ul. Sulechowskiej i ul. Sło-
necznej k/przedszkola - szt. 1, 

- skrzyżowanie ulic: ul. Łużyckiej i ul. Osiedlo-
wej k/Szkoły nr 3 - szt. 1, 

- skrzyżowanie ulic: ul. Łużyckiej i ul. Matejki 
k/Policji - szt. 1, 

- skrzyżowanie ulic: ul. Poznańskiej i ul. Łąki 
Zamkowe k/CPN - szt. 1, 

- skrzyżowanie ulic: ul. Konarskiego i ul. Gen. 
Sikorskiego - szt. 1, 

- skrzyżowanie ulic: ul. Konarskiego i ul. Topo-
lowej - szt. 1, 

- skrzyżowanie ulic: ul. Konarskiego i ul. Łuko-
wej - szt. 1, 

- skrzyżowanie ulic: ul. Wojska Polskiego i ul. Par-
tyzanckiej - szt. 1. 

5. Naprawa kompletów choinkowych szt. 4. 

6. Montaż kompletów choinkowych na choinkach 
szt. 2 w następujących miejscach: 

- ul. Gen. Sikorskiego – Rondo Solidarności  
- szt. 1, 

- ul. J. Piłsudskiego/Kolejowa - szt. 1. 

7. Oświetlenie wieży ratuszowej - szt. 1. 

8. Wymiana źródeł światła w sznurach świetlnych 
szt. 700, w tym 2-krotne uzupełnienie wyeksploato-
wanych i brakujących kolorowych żarówek w termi-
nach przed 24 grudnia 2005r. i 31 grudnia 2005r. 

9. Montaż dekoracji świetlnych na słupach oświe-
tlenia drogowego szt. 62 na terenie miasta  
w następujących miejscach: 

- ul. Sulechowska – gwiazda szt. 13, kolor żółty,  

- ul. Łużycka – gwiazda szt. 3, kolor żółty, 

- w ciągu ulic: ul. J. Piłsudskiego, ul. Plac Wol-
ności, ul. Kawaleryjska, ul. Gen. Sikorskiego: 
śnieżynka szt. 22, kolor biały,  

- ul. Łużycka - choinka szt. 13, kolor zielony, 

- ul. Łużycka - choinka szt. 4, kolor zielony, 

- ul. M. Żymierskiego - choinka szt. 7, kolor zie-
lony. 

Prace w zakresie demontażu: 

1. Sznurów świetlnych - szt. 9. 

2. Kurtyn świetlnych - szt.15. 

3. Kompletów choinkowych na choinkach - szt. 2. 

4. Oświetlenia wieży ratuszowej - szt. 1. 

5. Dekoracji świetlnych na słupach oświetlenia 
drogowego - szt. 62  

wg zawartej umowy. wykonane zostaną w termi-
nie do dnia 15 stycznia 2006 roku.  

Rozdział 90095 - Pozostała działalność  

 
Lp. Paragraf Plan Wykonanie 
1. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.971 2.842 
2. § 4120 Składki na Fundusz Pracy 405 404 
3. § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, w tym: 

- Wycena mienia komunalnego 
- Utrzymanie szaletów w mieście 
- Społeczna Komisja Mieszkaniowa 
- Komitety osiedlowe 

26.880 
7.140 
15.506 
2.634 
1.600 

25.961 
6.574 
15.505 
2.282 
1.600 

 Razem 30.256 29.207 
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Wycena mienia komunalnego 

W ramach przyznanych środków finansowych 
wykonano na potrzeby wniesienia aportu wycenę 
środków trwałych i wyposażenia dzierżawionych 
dotychczas przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji  
i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie. 

Utrzymanie szaletów w mieście 

Na terenie miasta znajdują się dwa szalety miej-
skie: na Placu Wolności oraz przy ul. Wiejskiej. Za 
prowadzenie szaletów i utrzymanie w nich porząd-
ku odpowiedzialne są osoby, z którymi Gmina 
Świebodzin zawarła umowy – zlecenia. 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana zosta-
ła przez Burmistrza Świebodzina. W jej skład 
wchodzą 4 osoby. Do zadań Komisji należy m.in. 
opiniowanie wniosków o przyznanie mieszkania  
z zasobów komunalnych oraz sprawdzanie warun-
ków mieszkaniowych podanych we wnioskach. 

Posiedzenia Komisja odbywają się 1 raz w miesią-
cu. Za udział w posiedzeniach Komisji członkowie 
otrzymali na koniec roku jednorazowe wynagro-
dzenie. 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 

Plan 24.870 Wykonanie 24.864 
Plan (komitety osiedlowe) 20.790 Wykonanie 20.515 
Razem 45.660 Razem 45.379 

Zakupy urządzeń komunalnych 

Zakup 20 szt. koszy uliczno - parkowych typu DIN. 

W związku z przyznaniem w Budżecie Gminy na 
2005r. środków finansowych w kwocie 3.000zł na 
zakup brakujących na terenie Świebodzina ulicz-
nych koszy na śmieci w dniu 8 stycznia 2005 roku 
zawarta została z Firmą ABRYS Technika Sp. z o.o. 
z Poznania. Umowa z terminem realizacji do dnia 
20 stycznia 2005 roku. która zobowiązywała  
w/w sprzedawcę do dostarczenia zamawiającemu 
- 20 szt. koszy uliczno - parkowych typu DIN  
w kolorze pomarańczowym. 

Wg umowy sprzedawca w/w wyroby (kosze) szt. 
20 dostarczył dnia 19 stycznia 2005 roku własnym 
transportem w opakowaniach zabezpieczonych 
przed uszkodzeniem do magazynu przy ul. Cegiel-
nianej 2 w Świebodzinie, które niezwłocznie zosta-
ły przekazane firmom w I i II strefie utrzymania 
miasta - do zamontowania w miejscach, w których 
brak koszy wystąpił - zwłaszcza w miejscach  
o dużym nasileniu ruchu pieszego, tj. ul. Głogo-
wska, ul. J. Piłsudskiego, ul. Kolejowa, ul. M Ży-
mierskiego i ul. Kilińskiego. 

Ponadto na wniosek Rady Sołeckiej m. Raków 
zostały zakupione kosze na śmieci typu DIN koloru 
zielonego, w celu zamontowania na Placu Zabaw 
dla dzieci, który został zorganizowany w poprzed-
nim roku na terenie wsi Raków. 

Zakup parkingów rowerowych - w ilości szt. 3. 

W maju br. zostały dostarczone przez Przedsię-
biorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMSERWIS  
z Trzebinii zakupione przez Gminę Świebodzin 
wyroby z grupy Parkingi rowerowe, MODEL: RE-
TRO, kod: 08202 - w ilości szt. 3, wg katalogu ele-
mentów małej architektury, o następujących pa-
rametrach technicznych (wyrób szt. 1): 

- materiały: elementy żeliwne, elementy stalowe, 

- materiały wykończeniowe: elementy stalowe  
i żeliwne - pokryte farbą podkładową, na-
wierzchnia dwukrotnie pokryta farbą nawierzch-
niową, 

- kolor: czerń, 

- wersja produkcyjna: standardowa, 

- sposób montażu: standardowy, 

- ilość miejsc parkingowych: szt. 5, 

- wymiary: wysokość 80cm, długość 250cm, 
szerokość 55cm. 

W/w wyroby - Parkingi rowerowe szt. 3 zostały 
ustawione w n/w miejscach miasta Świebodzina:  

- Plac Obrońców Pokoju – szt. 2 (w rejonie: 
schodów wejściowych do Ratusza - szt. 1, na 
ścianie, pod wieżą ratuszową - szt.1), 

- ul. Głogowska – szt. 1 (skwer: pomiędzy księ-
garnią a siedzibą PZU i Bankiem PKO SA,  
w rejonie latarni oświetleniowej). 

W związku z przyznaniem w Budżecie Gminy na 
2005r. środków finansowych w kwocie 7.500zł na 
zakup brakujących na terenie miasta Świebodzina 
ulicznych koszy na śmieci, które zostały zniszczone 
w wyniku chuligańskich zachowań nieodpowie-
dzialnych mieszkańców oraz wandali, w dniu  
6 lipca 2005 roku zawarta została Umowa z Firmą 
ABRYS Technika Sp. z o.o., ul. Wiślana 46, 60-401 
Poznań - z terminem realizacji do dnia 20 lipca 
2005 roku, która zobowiązywała w/w sprzedawcę 
do dostarczenia zamawiającemu, Gminie Świebo-
dzin - 51 szt. koszy uliczno - parkowych o poj. 50 L, 
typu DIN w kolorze pomarańczowym. 

Sprzedawca w/w wyroby (kosze) szt. 51 dostarczył 
w dniu 14 lipca 2005 roku własnym transportem  
w opakowaniach zabezpieczonych przed uszko-
dzeniem do magazynu przy ul. Cegielnianej 2  
w Świebodzinie, które niezwłocznie zostały prze-



Dziennik Urzędowy                                                -            -                                                              poz. 2213 
Województwa Lubuskiego Nr 121 
 

10077 

kazane Firmom w I i II strefie utrzymania miasta  
- do zamontowania w miejscach, w których brak 
koszy wystąpił - zwłaszcza w miejscach o dużym 
nasileniu ruchu pieszego, tj. ul. Głogowska,  
ul. J. Piłsudskiego, ul. Kolejowa, ul. M. Żymierskiego 
i ul. Kilińskiego. 

Gmina Świebodzin zleciła: 

- wykonanie listew drewnianych szt. 99 do 
przeprowadzenia remontu ławek do siedzenia 
na terenie miasta Świebodzina - w Zakładzie 
Ogólnobudowlanym STOLARSTWO Marian 
Kostański, ul. B. Prusa 7, 66-100 Sulechów, 
STOLARNIA NIEKARZYN, 

- zakup materiałów (drewnochron bariera 5l  
– szt. 8, pędzel płaski szt. 3) do wykonania 
konserwacji drewnianych listew siedzisko-
wych oraz oparciowych w ławkach do siedze-
nia na terenie miasta Świebodzina - w Przed-
siębiorstwie Handlowo - Usługowym „STOL-
MET” Jerzy Sielewicz, ul. Konarskiego 11a, 
66-200 Świebodzin, 

- zakup materiałów (śruby zamkowe, podkład-
ki, nakrętki, polerdisc, płótno śc. wkręty do 
drewna) do wykonania naprawy uszkodzo-
nych ławek do siedzenia oraz konserwacji 
drewnianych listew siedziskowych oraz opar-
ciowych w ławkach na terenie miasta Świe-
bodzina - w Hurtowni Wielobranżowej „TEM-
PRA” Sp. j. Jan Maliszewski, Bogdan Mili-
szewski, ul. Wałowa 49, 66-200 Świebodzin. 

Zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Gminą 
Świebodzin, w imieniu której działa Burmistrz 
Świebodzina z siedzibą w Świebodzinie, ul. Ryn-

kowa 2, a Firmą Titan Eko Sp. z o.o., ul. Topolowa 
5, 62-090 Rokietnica k/ Poznania, w terminie do 
dnia 21 grudnia 2005 roku dostarczone zostały 
wyroby - 25 szt. pojemników na piasek i sól firmy 
Titan Eko typu GB 150kg z zamkiem patentowym. 
o pojemności 150kg w kolorze żółtym, do usta-
wienia w n/w miejscach na terenie miasta Świe-
bodzina: 

- ul. J. Piłsudskiego - 11 szt., 

- ul. Łużycka-- 4 szt., 

- ul. Kolejowa-- 1 szt., 

- ul. Parkowa-- 2 szt., 

- ul. Wiejska – Zamkowa – Górna - 3 szt., 

- ul. Szpitalna - 3 szt., 

- ul. Plac Jana Pawła II - 1 szt. 

Ponadto Gmina Świebodzin zleciła w Hurtownia 
Materiałów Budowlanych „Omega” Elżbieta Bezak, 
ul. Jeziorowa 7, 66-200 Świebodzin zakup następu-
jących materiałów do wykonania montażu tablic 
informacyjnych z nazwami ulic na terenie miasta 
Świebodzina: 

1) unikor aluminiowy 1l - 1 szt., 

2) rozcieńczalnik ftalowy 0,5l - 1 szt., 

3) profil 20 x 20X2 – 11,50m, 

4) płaskownik. 20 x 4 S 235 JRG-2 – 12,00m, 

5) rura stal oc 2” (60,3 x 3,2) – 14,00m. 

§ 4260 – Zakup energii 

 
Lp. Zadanie Plan Wykonanie 
1. Zakup energii – utrzymanie fontann 754 753 
2. Zakup energii – szalety 8.638 6.837 
3. Zakup energii – Komitety osiedlowe 60 0 
 Razem 9.452 7.590 

 
W 2005 roku wydatkowano z budżetu Gminy środ-
ki finansowe w kwocie 6.837zł na oświetlenie  
i ogrzanie szaletów miejskich znajdujących się 
przy ul. Wiejskiej oraz na Placu Wolności oraz 

753zł na utrzymanie fontann przy Placu Wolności  
i ul. Wałowej. 

§ 4270 – Zakup usług remontowych 

 
Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
1. Remont lokalu Plac Wolności 18 10.000 9.982 
2. Konserwacja murów obronnych – odchwaszczenie 5.000 3.160 
3. Remonty urządzeń komunalnych 23.050 19.027 
4. Remonty bieżące lokali użytkowych 16.000 15.868 
6. Remont fontann 10.000 10.000 
 Razem 64.050 58.037 

 
1. Remont lokalu użytkowego Plac Wolności 18 

Wykonano wymianę instalacji elektrycznej, poma-

lowano pomieszczenia biurowe, zamontowano 
schody wewnętrzne z barierką oraz wyremonto-
wano piec centralnego ogrzewania przed okresem 
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grzewczym w lokalu użytkowym przy Placu Wol-
ności 18 dzierżawionych przez Stowarzyszenia 
Użyteczności Publicznej (ZBOWiD, PZN itp.). 

2. Konserwacja murów obronnych – odchwasz-
czenie 

Wykonano odchwaszczenie murów obronnych 
oraz wykonano impregnację cegły i spoin baszty 
obronnej przy ul. Wałowej. 

3. Remonty urządzeń komunalnych 

Gmina Świebodzin zleciła do wykonania Zakłado-
wi Ślusarstwo - Usługi Mieczysława Kryczkiewicz, 
n/w prace: 

- wykonanie zamykanego stalowego szlabanu 
na wjeździe na plac przy Alei 700-lecia, 

- naprawę uszkodzonego odcinka metalowego 
płotu przy wjeździe od strony ul. Konarskiego 
- na teren placu - miejsca imprez z okazji Dni 
Świebodzina, 

- naprawę osadzenia tablicy informacyjnej z na-
zwą: Aleja 700-lecia, na ciągu pieszym (depta-
ku), od strony ul. 30-Stycznia. 

Ponadto w/w zakład na zlecenie Gminy Świebo-
dzin wykonał prace ślusarsko – naprawcze oraz 
montażowe, dot. naprawy urządzeń i infrastruktu-
ry komunalnej miasta Świebodzina, w n/w miej-
scach: 

- zamontowanie „wyrwanej” od podłoża ławki 
typu Retro - szt. 1 - skwer przy fontannie na 
ul. Wałowej, 

- naprawa uszkodzonego odcinka ogrodzenia 
skweru przy ul. Wałowej – skwer, 

- naprawa uszkodzonego odcinka ogrodzenia  
- w fosie, obok b. siedziby Prokuratury, 

- montaż parkingów rowerowych - szt. 3, 

- obok Ratusza - szt. 2, 

- przy ul. Głogowskiej - szt. 1. 

W związku z uchwałą Nr XXXIII/319/05 Rady Miej-
skiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2005 roku  
w sprawie zmiany nazwy placu „Plac Obrońców 
Pokoju” w Świebodzinie i nadaniu nowej nazwy 
„Plac Jana Pawła II”, Gmina Świebodzin zleciła: 

- Produkcyjno - Usługowej Spółdzielnia Pracy, 
ul. Obornicka 16, 64-500 Szamotuły wykona-
nie 7 szt. tablic emaliowanych o wymiarach: 
1000mm x 200mm z nazwą ulicy na terenie 
miasta Świebodzina o treści: Plac Jana Pawła II.  

Tablice informacyjne z nazwą Plac Jana Paw-
ła II - szt. 7 zostały zamontowane na tzw. pla-
cu ratuszowym w dniu 15 lipca 2005 roku, po 
ogłoszeniu uchwały Nr XXXIII/319/05 Rady 
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2005 

roku w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego Nr 36 z dnia 30 czerwca 2005 roku 
i wejściu w życie w/w uchwały.  

- Przedsiębiorstwu Techniczno - Handlowemu 
„Żak”, Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o ze 
Szczańca wykonanie usługi zmiany treści ta-
bliczek szt. 16 z numeracją domów, wg n/w 
zakresu prac: 

a) demontaż numerów domów szt. 16, 

b) usunięcie treści starej nazwy placu i przy-
klejenie nowej na tabliczkach szt. 16, 

c) zamontowanie numerów szt. 16 na budyn-
kach. 

Prace zostały wykonane w terminie do dnia  
30 lipca 2005 roku. 

Ponadto Gmina Świebodzin zleciła do wykonania: 

- Zakładowi Ślusarstwo - Usługi Mieczysław 
Kryczkiewicz, ul. Konarskiego 23C, 66-200 
Świebodzin, n/w prace: 

a) zamontowanie „wyrwanej” od podłoża 
ławki typu Retro - szt. 1 - montaż do kostki 
brukowej na deptaku, 

b) zamontowanie „wyrwanej” od podłoża ławki 
typu Retro - szt. 1 - montaż ławki w rejonie 
budynku Starostwa Powiatowego, 

c) naprawa ławki typu Retro - szt. 2. 

Prace zostały wykonane w terminie do dnia  
25 lipca 2005 roku. 

Gmina Świebodzin zleciła Zakładowi Mechanika 
Pojazdowa Janusz Wilk, ul. Cegielniana 2, 66-200 
Świebodzin wykonanie naprawy uszkodzonych 
ławek do siedzenia oraz konserwację drewnianych 
listew siedziskowych oraz oparciowych w ławkach 
na terenie miasta Świebodzina, w następujących 
miejscach: 

Park Dworcowy  

- ławki typu retro - szt. 23, 

- ławka mała - szt. 1, 

- ławki na murku kamiennym - szt. 16, 

Plac Dworcowy, k/Baru Samosia, 

- ławka z oparciem - szt. 2, 

- k/postoju TAXI, ławka mała - szt. 5, 

Aleja 700-lecia, ławki z oparciem - szt. 12 (w tym  
1 skradziona, kradzież zgłoszono na Policję, w celu 
podjęcia czynności dochodzeniowych), 

ul. Rynkowa, ławki – szt. 3,  

Parking przy Urzędzie Miejskim, ławki na murku  
– szt. 7, 
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Plac Wolności, ławki retro - szt. 23, 

naprawa, konserwacja, malowanie na kolor brą-
zowy. 

Prace zostały wykonane w terminie do dnia 31 sierp-
nia 2005r. 

Gmina Świebodzin zleciła Zakładowi Ślusarstwo  
– Usługi, Mieczysław Kryczkiewicz, ul. Konarskiego 
23 c, 66-200 Świebodzin wykonanie prac ślusar-
skich – naprawczych i montażowych, dot. urządzeń 
infrastruktury komunalnej miasta Świebodzina,  
w n/w miejscach: 

1) zamontowanie „wyrwanej” od podłoża ławki 
typu Retro - szt. 1 przy fontannie na ul. Wa-
łowej – zamontowanie ławki śrubami do try-
linki; 

2) naprawę uszkodzonego ławostołu z daszkiem 
na Placu Zabaw przy ul. Ogrodowej oraz po-
nowne zamontowanie w/w urządzenia w te-
renie; 

3) naprawę uszkodzonego stojaka na rowery  
szt. 1 (Parking na rowery) przy ul. Głogow-
skiej – demontaż, naprawa oraz ponowne 
zamontowanie w terenie; 

4) naprawę huśtawki metalowej podwójnej na 
Placu Zabaw obok byłej Stołówki „Eltermy”  
- naprawy w terenie, spawanie uszkodzeń 
(złamany pręt do siedziska) przy wykorzysta-
niu prądu z agregatu prądotwórczego. 

Na zlecenie Gminy Świebodzin zostały wykonane 
nowe ławki do siedzenia oraz naprawiono uszko-
dzone na ul. Kamiennej w Świebodzinie, wg na-
stępującego zakresu: 

- wykonanie nowych ławek - szt. 3, 

- naprawa uszkodzonych ławek istniejących  
- szt. 3, 

- szlifowanie i malowanie ławek farbami olej-
nymi - szt. 4. 

Ponadto na zlecenie Gminy Świebodzin zostały 
wykonane przez: 

a) „Miastoreklama”, Kazimierz Gancewski, Os. 
Kopernika 44, 66-200 Świebodzin, tablice in-
formacyjne szt. 4 do zamontowania na tere-
nie miasta Świebodzina o treści: 

ZAKAZ WYPROWADZANIA PSÓW - szt. 2, 

WYBIEG DLA PSÓW - szt. 2 

o wymiarach 100 x 50cm z blachy stalowej ocyn-
kowanej 0,55mm. 

b) Produkcyjno - Usługowa Spółdzielnia Pracy. 
ul. Obornicka 16, 64-500 Szamotuły, wykonała 
tablice emaliowane z nazwami ulic – szt. 35, 
wykonane techniką emalierską z blachy sta-

lowej, wypalane w temperaturze 900oC, o wy-
sokiej odporności na warunki atmosferyczne:  

- wersja kolorystyczna: granatowe tło, białe 
napisy, 

- znak: herb miasta barwny, na początku ta-
blicy, przed napisem nazwy ulicy, o wy-
miarach: 

długość 800mm x szerokość 200mm - ilość ta-
blic - szt. 8, o treści:  

ul. Rynkowa - szt. 2 

ul. Górna - szt. 1 

ul. Lipowa - szt. 2 

ul. Cisowa - szt. 1 

ul. Sosnowa - szt. 1 

ul. Jodłowa - szt. 1 

Razem 8 szt. 

długość 1000mm x szerokość 200mm - ilość 
tablic - szt. 2, o treści:  

ul. Mickiewicza - szt. 3 

ul. Sulechowska - szt. 1 

ul. Modrzewiowa - szt. 1 

ul. Świerkowa - szt. 1 

ul. Jaśminowa - szt. 1 

ul. J. Piłsudskiego - szt. 5 

ul. Gen. Sikorskiego - szt. 5 

ul. M. Żymierskiego - szt. 5 

Razem szt. 22. 

długość 1000mm x szerokość 300mm - ilość 
tablic - szt. 5, o treści: ul. Generała Świerczew-
skiego. 

Ogółem 35 szt. 

Ponadto na zlecenie Gminy Świebodzin został 
wykonany przez Zakład Ogólnobudowlany Pana 
Władysława Bielskiego z Sulechowa remont miej-
scowy muru ogrodzeniowego wykonanego z ka-
mienia polnego wokół placu zabaw przy świetlicy 
wiejskiej w m. Rudgerzowice. W ok. 25 miejscach 
uzupełniono brakujące kamienie i wykonano spo-
iny zaprawą cementową. 

Wykonanie prac naprawczych i montażowych, dot. 
urządzeń infrastruktury komunalnej miasta Świe-
bodzina przez Zakład Ślusarstwo - Usługi, Mieczy-
sława Kryczkiewicza, ul. Konarskiego 23 c, 66-200 
Świebodzin w n/w miejscu miasta: zamontowanie 
„wyrwanej” od podłoża ławki typu Retro - szt. 1,  
w rejonie Zakładu Fotograficznego Pana Kokociń-
skiego na ul. Kościelnej – zamontowanie ławki 
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śrubami do podłoża - kostka polbruk. 

Na zlecenie Gminy Świebodzin zostały wykonane 
prace dot. naprawy ławek do siedzenia zlokalizo-
wanych w n/w miejscach: 

1) na ul. Studenckiej, ławki typu Retro - szt. 7  
- wymiana oraz naprawa uszkodzonych i uzu-
pełnienie brakujących listw siedziskowych  
i oparciowych; 

2) na ul. Łukowej, ławki o podstawach betono-
wych z oparciem - szt. 3 - demontaż ławek  
w terenie, naprawa warsztatowa - wymiana 
oraz naprawa uszkodzonych listw i uzupeł-
nienie listw siedziskowych i oparciowych oraz 
ponowne zamontowanie ławek w terenie. 

Wykonano prace naprawcze i montażowe, dot. 
urządzeń infrastruktury komunalnej miasta Świe-
bodzina przez Zakład Mechanika Pojazdowa Ja-
nusz Wilk, ul. Cegielniana 2, 66-200 Świebodzin, 
wg zakresu: 

1) montaż tablic informacyjnych z nawami ulic:  

- ul. Lipowa - szt. 2, 

- ul. Mickiewicza - szt. 2 (wjazd: od ul. Łu-
życkiej szt. 1, od b/hotelu „Eldrob”, 
k/trafostacji szt. 1); 

2) wykonanie oznakowania skrzyń na piasek: 

- napis „PIASEK” po prawej stronie skrzyni, 
wys. liter 6cm, kolor niebieski. 

Uzgodniony termin realizacji i wykonania prac do 
dn. 28 grudnia 2005r. przez wykonawcę został 
dotrzymany. 

Gmina Świebodzin zleciła Przedsiębiorstwu Wyro-
bów Metalowych „CYNKMET”, ul. Głogowska 25, 
67-115 Bytom Odrzański wykonanie usługi w za-
kresie ocynkowania i malowania proszkowego 
uchwytów na słupy oświetleniowe do zawieszenia 
chorągiewek (flag), w celu wykonania dekoracji 
głównych ulic miasta Świebodzina. Szczegółowy 
zakres usługi: 

1) wykonanie ocynkowania; 

- uchwyty potrójne - szt. 79, 

- uchwyty potrójne prost. - szt. 42, 

- uchwyty podwójne - szt. 53, 

- uchwyty pojedyncze - szt. 20; 

2) wykonanie malowania proszkowego: 

- uchwyty pojedyncze - szt. 20. 

4. Remonty bieżące lokali użytkowych 

W ramach przyznanych środków finansowych 
wykonane zostały następujące prace: 

- wyremontowano rynny i rury spustowe na 
budynku nr 3 przy ul. Matejki, 

- wymalowano oraz zakupiono wykładziny PCV 
w pomieszczeniu biurowym Zarządu Osiedla 
„Dworcowe”, 

- wykonano remont schodów i stolarki okien-
nej oraz wymalowano klatkę schodową i ko-
rytarz pierwszego piętra do pomieszczeń biu-
rowych przy ul. 1 Maja 22, 

- wykonano remont kapitalny wewnętrznej sta-
cji uzdatniania wody oraz pionu kanalizacyj-
nego w budynku wynajmowanym dla Ośrod-
ka Zdrowia i Biblioteki w m. Jordanowo, 

- wykonano adaptację pomieszczeń po byłym 
Kolegium d/s Wykroczeń przy ul. Bramkowej 
2 na pomieszczenia biurowe, 

- wykonano remont kanalizacji sanitarnej  
w pomieszczeniach Terenowej Stacji Sanitar-
no - Epidemiologicznej przy ul. 1 Maja 22. 

5. Utrzymanie szaletów w mieście 

Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz 
odświeżono ściany i sufity w szaletach miejskich. 

6. Remont fontann 

Wykonano remont kapitalny fontanny przy ul. Wa-
łowej w Świebodzinie. 

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 

 
Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
1 2 3 4 
1. Utrzymanie fontann 2.746 702 
2. Wycena mienia komunalnego 42.860 42.860 
3. Usługa prawna 45.254 36.600 
4. Dekoracja miasta 11.250 11.238 
5. Rekultywacja wysypisk 21.500 17.698 
6. Utrzymanie szaletów w mieście 1.000 0 
7. Konserwacja rowów melioracyjnych 15.000 15.000 
8. Sieć burzowo-deszczowa 15.000 15.000 
9. Akcje porządkowe na terenie miasta i wsi 8.927 8.658 
10. Place zabaw 25.200 25.200 
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1 2 3 4 
11. Wyłapywanie bezpańskich psów i szczepienie psów przeciwko wściekliź-

nie 37.240 30.985 
12. Wykonanie projektu technicznego na przebudowę budynku 20.000 20.000 
13. Komitety osiedlowe 10.550 10.481 
14. Opłata roczna 10.144 10.144 
15. Pozostałe 13.431 13.430 
 Razem 280.102 257.996 

 
1. Utrzymanie fontann 

Wykonano projekt budowlany na remont fontanny 
przy ul. Wałowej. 

2. Wycena mienia komunalnego 

Przyznane w Budżecie Gminy środki finansowe 
zostały wydatkowane na wykonanie wyceny mie-
nia komunalnego dzierżawionego przez Zakład 
Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Świebodzinie. 

3. Usługa prawna 

Środki finansowe zostały wydatkowane na wyko-
nanie usług prawniczych związanych z restruktury-
zacją zarządzania mieniem ciepłowniczym Gminy 
Świebodzin oraz zbyciem udziałów Zakładu Ener-
getyki Cieplnej Sp. z o.o. przez Kancelarię Radców 
Prawnych Spółka Komandytowa S. Cetera, M. Wę-
grzyn - Wysocka i Wspólnicy z Wrocławia oraz na 
wycenę nieruchomości dzierżawionych przez ZEC 
Sp. z o.o. wykonaną przez firmę TAXARE z Zielo-
nej Góry. 

4. Dekoracja miasta 

Gmina Świebodzin zleciła Zakładowi Usług Meta-
lowo - Krawieckich ze Świebodzina przy ul. Wojska 
Polskiego 

1) wykonanie flag - szt. 280, w celu przystrojenia 
ulic Świebodzina z okazji obchodów związa-
nych z Dniami Świebodzina, wg następujące-
go zakresu: 

a) flag państwowych biało – czerwonych,  
o wymiarach: 130cm x 80cm - 30szt, 

b) wykonanie - 100szt, w tym: 

- flag Świebodzina – szt. 50, o wymiarach: 
60cm x 40cm, 

- flag biało - czerwonych – szt. 50, o wy-
miarach: 60cm x 40cm, 

c) wykonanie - 150szt, w tym: 

- flag Świebodzina - szt. 50, o wymiarach: 
78cm x 48cm, 

- flag biało - czerwonych - szt. 100, o wy-
miarach: 78cm x 48cm; 

2) zakup drzewców szt. 50 do flag w Hurtowni 
Wielobranżowej „TEMPRA”; 

3) wykonanie przez Zakład Stolarski Pana Stani-
sława Listowskiego z Rusinowa kijków do 
chorągiewek oraz oszlifowanie (Ø 15mm  
i Ø 19mm) drzewców zakupionych i wykona-
nych. w celu dopasowania ich w uchwytach 
na słupach energetycznych. 

Dodatkowo do dnia 15 lipca 2005 roku Gmina 
Świebodzin zleciła Zakładowi Usług Metalowo  
– Krawieckich, ul. Wojska Polskiego 6, 66-200 
Świebodzin wykonanie flag, wg następującego 
zakresu: 

1) wykonanie Flag Świebodzina – szt. 17, o wy-
miarach: 3m x 1,0m;  

2) wykonanie: 

- Flag Świebodzina – szt. 14, o wymiarach: 
1,80m x 1,30m, 

- Flag biało - czerwonych – szt. 11, o wymia-
rach: 1,80m x 1,30m; 

3) wykonanie:  

- Flag biało - czerwonych – szt. 20, o wymia-
rach: 1,30m x 0,80m; 

4) wykonanie:  

- Flag Świebodzina – szt. 135, o wymiarach: 
60cm x 40cm, 

- Flag biało - czerwonych – szt. 55, o wymia-
rach: 60cm x 40cm; 

5) wykonanie: 

- Flag Świebodzina – szt. 25, o wymiarach: 
78cm x 48cm, 

- Flag biało - czerwonych – szt. 25, o wymia-
rach: 78cm x 48cm. 

W dniu 1 czerwca 2005 roku został spisany Proto-
kół stwierdzający kradzież flag Świebodzina  
i flag państwowych biało – czerwonych, rozwie-
szonych na terenie miasta Świebodzina w dniach: 
24 maja 2005 roku – 1 czerwca 2005 roku, w celu 
przystrojenia i dekoracji ulic miasta z okazji ob-
chodów Dni Świebodzina. 

1. W okresie od 24 maja 2005 roku do 1 czerwca 
2005 roku na terenie miasta Świebodzina zostało 
skradzionych i Gmina Świebodzin nie odzyskała 
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łącznie - 89 szt. flag Świebodzina i flag państwo-
wych biało – czerwonych: 

a) brak flag o wymiarach 60cm x 40cm – razem 
szt. 80, stwierdzono przy n/w ulicach: 

- ul. Łukowa - 16 szt., 

- ul. Gen. Sikorskiego - 8 szt., 

- ul. 1-Maja - 6 szt., 

- ul. Kościelna - 4 szt., 

- Plac Obrońców Pokoju -46 szt., 

b) brak flag o wymiarach 3m x 1,20m – razem 
szt. 6, stwierdzono na masztach przy n/w uli-
cach: 

- ul. Sulechowska - 5 szt., 

- róg ul. J. Piłsudskiego - ul. Kolejowa  
- 1 szt., 

c) brak flag o wymiarach 1,80m x 1,30m – razem 
szt. 3, stwierdzono na masztach umieszczo-
nych w rejonie skrzyżowania ul. Wałowa  
– 30 Stycznia. 

2. Straty spowodowane kradzieżą na terenie mia-
sta Świebodzina w dniach: 24 maja – 1 czerwca 
2005r. - razem 89 szt. flag, wg cen ich wykonania 
wyniosły łącznie 456,50zł netto + 22% VAT  
= 556,93zł brutto. 

W ramach przyznanych środków finansowych, 
Gmina Świebodzin we wrześniu 2005r. zleciła dla 
firmy „REMBUD-TRANS” Pana Wiesława Łukom-
skiego w terminie do dnia 28 października 2005r. 
wykonanie uchwytów do zawieszenia chorągiewek 
(flag) na słupach oświetleniowych przy głównych 
ulicach na terenie miasta Świebodzina, wg zakre-
su: 

- wykonanie nowych uchwytów i modernizacja 
uchwytów istniejących - razem 158 szt., 

- remont tzw. starych (zamontowanych na słu-
pach) uchwytów - razem 40 szt., 

- montaż uchwytów na słupach oświetlenio-
wych - razem 170 szt. 

Firma „REMBUD-TRANS” Pana Wiesława Łukom-
skiego z Ługowa wykonała dekorację Świebodzi-
na, wg następującego zakresu: 

1) rozwiezienie w dniu 24 maja 2005 roku cią-
gnikiem z przyczepą i ustawienie masztów 
oraz zawieszenie flag Świebodzina oraz flag 
państwowych biało - czerwonych w następują-
cych miejscach na terenie miasta Świebodzi-
na: 

- 5 masztów, ul. Wałowa - 30 Stycznia, 

- 3 maszty, róg ul. J. Piłsudskiego i ul. Kole-
jowej, 

- 3 maszty. ul. Sulechowska. 

- 50 szt. flag na kijach i ich umieszczenie na 
budynkach przy ulicach: Plac Jana Pawła 
II, ul. Głogowska, ul. J. Piłsudskiego, Plac 
Wolności, ul. Kilińskiego, ul. 1 go – Maja, 
ul. M. Żymierskiego, 

- 92 szt. małych chorągiewek - na wysięgni-
ki w lampach parkowych - Plac Jana Pawła 
II oraz na ciągach pieszych ulic przylegają-
cych do placu ratuszowego, 

- 132 szt. chorągiewek na uchwyty umiesz-
czone na słupach oświetleniowych przy 
ulicach: ul. Sulechowska – szt. 45, ul. Po-
znańska – szt. 18, ul. Gen. Świerczewskie-
go – szt. 21, ul. Łukowa – szt. 36, ul. Gen. 
Sikorskiego – szt.12; 

2) zdjęcie i transport do magazynu w/w flag oraz 
masztów w dniu 1 czerwca 2005 roku. 

5. Rekultywacja wysypisk 

Wykonanie prac porządkowych oraz rekultywacja 
składowiska ziemi i odpadów pobudowlanych 
stałych – wyrobisko na dz. nr 21 k/Wieży Bismarc-
ka w Świebodzinie. 

Prace na terenie wyrobiska były zlecane przez 
Gminę Świebodzin do wykonania w zależności od 
potrzeb – od ilości przywiezionych materiałów do 
wykonania rekultywacji, wg następującego zakre-
su: 

- zepchnięcie spychaczem odpadów stałych 
pobudowlanych i ziemi wewnątrz niecki do 
skarpy składowiska, 

- wyrównanie niecki i skarp składowiska. 

Prace niwelacyjne zostały przeprowadzone w ra-
mach I etapu rekultywacji podstawowej terenu 
działki, która jest w trakcie rekultywacji, wg doku-
mentacji opracowanej przez Pracownię Badawczo 
- Projektową „AOUAGEO w Raculi, zgodnie z De-
cyzją Starosty Świebodzińskiego Nr OŚR.I.6019-
3/03 z dnia 7 kwietnia 2003 roku 

Wykonanie niwelacji ziemi z wykopów oraz gruntu 
mineralnego na terenie tzw. Błoni Świebodziń-
skich na powierzchni dz. nr 177/4 zlokalizowanej 
przy Alei 700 - lecia oraz ul. Konarskiego w Świe-
bodzinie - miejsca imprez z okazji Dni Świebodzi-
na, wg następującego zakresu: 

- zepchnięcie spychaczem ziemi oraz gruntu 
mineralnego, 

- wyrównanie powierzchni dz. nr 177/4. 

Wykonanie prac porządkowych i niwelacyjnych na 
zamkniętych wysypiskach wiejskich. 
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Na podstawie protokołów spisanych w dniu  
11 maja 2005 roku z przeglądu zamkniętych wysy-
pisk komunalnych w miejscowościach: 

1) Kupienino; 

2) Lubinicko; 

3) Jordanowo; 

4) Rosin; 

5) Jeziory; 

6) Kępsko 

wykonano prace rekultywacyjne polegające na: 
uporządkowaniu terenu w obrębie wysypisk: 

- wykonano prace porządkowe zmierzające do 
usunięcia odpadów z terenu nieczynnych wy-
sypisk, 

- uprzątnięto śmieci umiejscowione w grani-
cach wysypisk, 

- wykopano rowy zabezpieczające wraz z wa-
łem w powyższych miejscowościach w celu 
uniemożliwienia wjazdu na teren zamkniętych 
wysypisk. 

6. Utrzymanie szaletów w mieście 

Przyznane w tym paragrafie przez Radę Miejską  
w Świebodzinie środki finansowe na utrzymanie 
szaletów miejskich nie zostały wykorzystane,  
w związku z brakiem awarii. 

7. Konserwacja rowów melioracyjnych 

Przyznane przez Radę Miejską w Świebodzinie 
środki finansowe na konserwację rowów meliora-
cyjnych stanowiły zabezpieczenie wykonania 
ewentualnych prac awaryjnych w II półroczu 
2005r.  

Na zlecenie Gminy Świebodzin w listopadzie 2005r. 
Rejonowy Związkiem Spółek Wodnych, ul. Wało-
wa 3, 66-200 Świebodzin wykonywał prace dot. 
konserwacji urządzeń melioracyjnych odprowa-
dzających wody burzowe na terenie miasta Świe-
bodzina i n/w miejscowości wiejskich Gminy 
Świebodzin: 

- m. Świebodzin - długość rowów - 793mb.  
(R-7, R-7a, R-13, R- 14a, R-15), 

- m. Raków - długość rowów - 158mb., 

- m. Borów - długość rowów - 230mb., 

- m. Grodziszcze - długość rowów - 300mb., 

- m. Rzeczyca - długość rowu - 135mb. 

Razem – 1,616mb. wg następującego zakresu prac: 

- wykoszenie z wygrabieniem porostów twar-
dych ze skarp rowów, 

- usunięcie roślinności korzeniących się w dnie, 

- odmulenie dna, 

- oczyszczenie z namułu zbiornika, przepustów 
rurowych, studni, wpustów drogowych. 

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Rzeczo-
znawstwa Majątkowego „RENOMA”, ul. J. Piłsud-
skiego 16 B, 66-200 Świebodzin, wg zawartej  
z Gminą Świebodzin umowy - w terminie do dnia 
15 grudnia 2005 roku, wykonało prace dot. „Wy-
konanie dokumentacji geodezyjnej cieku wodnego 
- rowu R-1, od ul. Słonecznej do Jeziora Zamko-
wego w Świebodzinie” w zakresie: 

a) wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej 
w skali 1:5000 - szt. 4, obejmującej os. Koper-
nika, os. Łużyckie, os. Południowe, os. Sło-
neczne, ul. Poznańską. w/w jezioro, 

b) wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej 
w skali 1:500 - szt. 4 do celów projektowych 
trasy rowu R-1 o szer. 60m, od wylotu kolek-
tora burzowego na terenie ogrodów działko-
wych przy ul. Słonecznej, do torów kolejo-
wych i tzw. zbiornik retencyjny, przez prze-
pust sklepieniowy pod torami kolejowymi, 
przy bazie PHU „LECH”, przez ul. Poznańską 
do Jeziora Zamkowego, 

c) przedłożenie mapy podstawowej lub ewiden-
cyjnej w skali 1:2000 lub 1:5000 – szt. 3 do ce-
lów opiniodawczych pochodzącej z zasobów 
Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego (z czer-
woną pieczątką) trasy rowu R-1 o szer. 60m, 
od wylotu kolektora burzowego na terenie 
ogrodów działkowych przy ul. Słonecznej, do 
torów kolejowych i tzw. zbiornik retencyjny, 
przez przepust sklepieniowy pod torami kole-
jowymi, przy bazie PHU „LECH”, przez ul. Po-
znańską do w/w jeziora, 

d) przedłożenie wypisu z Rejestru gruntów dla 
nr działek zlokalizowanych na trasie rowu R-1 
o szer. 60m, od wylotu kolektora burzowego 
na terenie ogrodów działkowych przy ul. Sło-
necznej, do torów kolejowych i tzw. zbiornik 
retencyjny, przez przepust sklepieniowy pod 
torami kolejowymi, przy bazie PHU „LECH”, 
przez ul. Poznańską do Jeziora Zamkowego. 

Wykonawca usługi Pan Franciszek Rynkal - Geodeta 
Uprawniony dostarczył zamawiającemu dokumen-
tację geodezyjno - kartograficzną w/w cieku wod-
nego od ul. Słonecznej do Jeziora Zamkowego  
w Świebodzinie w uzgodnionym terminie wraz  
z pisemnym oświadczeniem (Geodety), że jest ona 
wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami i normami i że zostaje wydana w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 

Ponadto Gmina Świebodzin zleciła Przedsiębior-
stwu Usługowemu >PRONAD< Ryszard Werecki, 
ul. Niepodległości 1/2, 68-300 Lubsko wykonanie 
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projektu budowlanego - 4 egz. „Odbudowa cieku 
wodnego - rowu R-1 o dł. 1.100 mb w Świebodzi-
nie”. Termin realizacji i wykonania prac do dn.  
31 maja 2006r. 

Zakres opracowania: 

Wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy 
cieku wodnego - rowu R-1 o dł. 1.100 mb, przebie-
gającego od kolektora burzowego fi 1.000mm na 
dz. nr 355/1 przy ul. Słonecznej do Jeziora Zam-
kowego w Świebodzinie, tj. wykonanie projektu 
budowlanego odbudowy rowu otwartego odpro-
wadzającego wody deszczowe z miejskiej sieci 
kanalizacji burzowo – deszczowej z południowej 
części miasta Świebodzina na trasie: od wylotu  
z kolektora burzowego fi 1.000mm na terenie 
ogrodów działkowych przy ul. Słonecznej, do to-
rów kolejowych PKP i tzw. zbiornik retencyjny  
– w kierunku m. Lubinicko, przez przepust sklepie-
niowy pod torami kolejowymi, przy bazie PHU 
„LECH”, przez ul. Poznańską do Jeziora Zamkowe-
go. 

Zakres prac do wykonania. 

1. Wykonanie inwentaryzacji urządzeń wodnych 
na rowie R-1. 

2. Zaprojektowanie przekroju poprzecznego i po-
dłużnego rowu - regulacja rowu obejmująca spływ 
wód deszczowych pochodzących z os. Kopernika, 
os. Łużyckiego, os. Południowego i os. Słoneczne-
go w Świebodzinie oraz rezerwę na tereny inwe-
stycyjne.  

3. Obliczenia hydrologiczne uwzględniające zlew-
nię wód opadowych pochodzących z os. Koperni-
ka, os. Łużyckiego, os. Południowego i os. Sło-
necznego, obejmujących sieć kanalizacji deszczo-
wej z południowej części miasta Świebodzina oraz 
rezerwę na tereny inwestycyjne.  

4. Pomiary geodezyjne. uzupełniające dla potrzeb 
projektowania. 

5. Pomiary profilu podłużnego. 

6. Wykonanie we własnym zakresie i na koszt wła-
sny wszystkich niezbędnych uzgodnień dokumen-
tacji z właścicielami działek (użytkownikami 
ogródków działkowych), w tym branżowych na 
trasie cieku wodnego – rowu R-1, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. 

7. Opracowanie zbiorczego wykazu właścicieli 
działek (użytkowników ogródków działkowych) 
oraz powierzchni działek rozgraniczonych podlega-
jących wykupowi (przekazaniu inwestorowi), nie-
zbędnej do realizacji przez inwestora odbudowy 
rowu R-1. 

8. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i uisz-
czenie opłat z tym związanych. 

9. Uzgodnienie dokumentacji projektowej w Powia-
towym Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Świe-
bodzinie i uiszczenie opłat z tym związanych. 

10. Wykonanie opracowań kosztorysowych, zgod-
nie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 26 lutego 1999r., w spra-
wie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego (Dz. U. Nr 26, poz. 239): 

a) przedmiary robót (z obmiarem a nie na „su-
che” cyfry) z zestawieniem robocizny, mate-
riałów i sprzętu, 

b) kosztorys inwestorski ze specyfikacją tech-
niczną wykonania i odbioru robót budowla-
nych w zakresie: przedmiaru robót i wykazu 
materiałów, 

c) kosztorys ofertowy, tzw. ślepy: 

- materiały użyte w projekcie budowlanym 
na wykonanie odbudowy rowu R-1, winny 
być użyte z zastosowaniem preferencji dla 
materiałów krajowych,  

- dokumentacja projektowa co do parame-
trów technicznych oraz materiały powinny 
odpowiadać wymogom wyrobów dopusz-
czonych do obrotu i stosowania w bu-
downictwie, określonych w art. 10 - usta-
wy Prawo budowlane. 

Uzgodniono, że oferent wykona prace, zgodnie  
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i nale-
żytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi 
normami, dostarczy zamawiającemu dokumenta-
cję projektową (projekt budowlany) szt. 4 zaopa-
trzony w wykaz opracowań oraz pisemne oświad-
czenie Projektanta, że jest wykonana zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami i że zosta-
je wydana w stanie kompletnym z punktu widze-
nia celu, któremu ma służyć. 

Ustalono, że wykaz opracowań oraz pisemne 
oświadczenie, o których mowa wyżej, stanowić 
będzie integralną część przedmiotu umowy i bę-
dzie niezbędne do odbioru dokumentacji przez 
zamawiającego. 

8. Sieć burzowo - deszczowa 

Zlecono wykonanie w trybie awaryjnym naprawę 
skradzionej metalowej pokrywy włazu studzienne-
go kanalizacji deszczowej na Alei 700-lecia  
w Świebodzinie. Z powodu „odkrytego” włazu 
studziennego w miejskiej sieci deszczowej - zloka-
lizowanej w rejonie ciągu pieszego o dużym nasi-
leniu ruchu, powstało zagrożenie dla ruchu pie-
szego oraz istotne „niebezpieczeństwo” dla 
mieszkańców przebywających w tym miejscu. 
Uszkodzona sieć kanalizacyjna odprowadzającą 
wody deszczowe w tym rejonie miasta została 
naprawiona w trybie pilnym - w dniu stwierdzenia 
kradzieży, tj. 23 marca 2005 roku. 
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Jednocześnie Urząd Miejski w Świebodzinie pi-
smem z dnia 23 marca 2005 roku zgłosił do Ko-
mendy Powiatowej Policji kradzież metalowej po-
krywy włazu studziennego kanalizacji deszczowej 
na Alei 700-lecia w Świebodzinie - z wnioskiem  
o wszczęcie postępowania dochodzeniowego  
w sprawie zwrotu poniesionych strat i ukarania 
sprawcy lub sprawców w/w kradzieży. Z powodu 
niewykrycia sprawcy przestępstwa do Urzędu 
Miejskiego w Świebodzinie wpłynęło Postanowie-
nie z dnia 25 kwietnia 2005r. o umorzeniu docho-
dzenia i wpisaniu w/w sprawy do rejestru prze-
stępstw.  

Zlecono wykonanie w trybie awaryjnym naprawę 
pokrywy nastudziennej w studni zlokalizowanej  
w pasie drogowym na Osiedlu Żaków w Świebo-
dzinie. W/w pokrywa została skradziona z terenu 
porośniętego zielenią na osiedlu mieszkaniowym. 
Prace naprawcze wykonane zostały przez Zakład 
Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Świebodzinie. Z powodu „odkrytego” 
włazu studziennego w miejskiej sieci deszczowej  
- zlokalizowanej w pasie drogowym (terenu poro-
śnięty zielenią), powstało zagrożenie oraz istotne 
„niebezpieczeństwo” dla mieszkańców przebywa-
jących w tym miejscu. Uszkodzona sieć kanaliza-
cyjna odprowadzającą wody deszczowe w tym 
rejonie miasta została naprawiona. 

Ponadto w ramach przyznanych na ten cel środ-
ków finansowych w Budżecie Gminy Świebodzin 
na 2005 rok, z Zakładem Wodociągów, Kanalizacji 
i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Młyńska 37, 66-
200 Świebodzin, podpisana została umowa: 

1. W listopadzie 2005r. na wykonanie prac w trybie 
awaryjnym w zakresie naprawy, oczyszczenia  
i udrożnienie sieci kanalizacji burzowo - deszczowej 
na terenie miasta Świebodzina w n/w miejscach: 

1) elementy kanalizacji deszczowej do oczysz-
czenia i udrożnienia: 

a) ręczne czyszczenie 

- 20 szt. studzienki ściekowe; 

ul. Jeziorowa - szt. 2, 

ul. Generała Świerczewskiego (k/ Agromax)  
- szt. 2, 

ul. M. Żymierskiego - szt. 2, 

ul. Łąki zamkowe - szt. 2, 

ul. J. Piłsudskiego - szt. 1, 

ul. Słoneczna - szt. 4, 

ul. Wojska Polskiego - szt. 5, 

Oś. Widok - szt. 2, 

- 6 szt. studzienki i przykanaliki: 

ul. Wojska Polskiego - szt. 2, 

Oś. Łużyckie - szt. 3, 

ul. Ogrodowa - szt. 1, 

- 3 szt. studzienki rewizyjne: 

ul. Wojska Polskiego - szt. 2, 

ul. Garbarska - szt. 1, 

b) mechaniczne czyszczenie. kolektor fi 300mm - 
mb 42 - ul. Wojska Polskiego; 

2) naprawa uszkodzonej studni kanalizacji desz-
czowej - szt. 1 - Oś. Widok 7: 

a) wymiana uszkodzonego włazu kanałowe-
go, 

b) wymiana pokrywy nadstudziennej, 

c) wymiana uszkodzonego kręgu studzien-
nego. 

2. W grudniu 2005r. na wykonanie prac w terminie 
do dn. 30 grudnia 2005 roku - w zakresie naprawy, 
oczyszczenia i udrożnienia sieci kanalizacji burzo-
wo - deszczowej na terenie miasta Świebodzina  
w n/w miejscach: 

1) elementy kanalizacji deszczowej do oczysz-
czenia i udrożnienia, ręczne czyszczenie: 

a) 3 szt. studzienki ściekowe: 

skrzyżowanie: ul. Brukowa i ul. Kamiennej  
- szt. 2, 

Os. Widok 18 - szt. 1, 

b) komory osadnikowe - ul. Sobieskiego,  
w rejonie przejazdu PKP; 

2) naprawa uszkodzonego wpustu ulicznego ka-
nalizacji deszczowej - szt. 1 na Os. Widok 18. 

W/w prace zostały wykonane zgodnie z aktualnym 
poziomem wiedzy technicznej i należytą staranno-
ścią oraz zgodnie z obowiązującymi normami bez-
pieczeństwa. Wykonawca zobowiązany został do 
zabezpieczenia terenu, na którym wykonywane 
były prace. w celu zapewnienia ochrony znajdują-
cego się tam mienia i zapewnienia warunków bez-
pieczeństwa.  

Ponadto wykonawca zobowiązał się do udzielenia 
gwarancji na zakres wykonanych prac na okres  
12 m-cy od daty odbioru. 

9. Akcje porządkowe na terenie miasta i gminy 

Wykonanie wiosennej „Akcji Porządkowej” na 
terenie miejscowości wiejskich gminy Świebodzin 
w terminie: 

- dn. 22 kwietnia 2005r. (piątek), 

- dn. 23 kwietnia 2005r. (sobota). 

W akcji uczestniczyły 2 zestawy ciągnikowe  
z dwoma przyczepami. Do każdego zestawu trans-
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portowego przydzielono 3 osobowy zespół pra-
cowników, którego zadaniem był załadunek wysta-
wionych przez mieszkańców wiosek zbędnych przed-

miotów wielkogabarytowych oraz innych nieczysto-
ści stałych. Akcja przeprowadzona była wg podziału 
terenu Gminy Świebodzin na następujące rejony: 

 
 Zebrano odpadów stałych 
Dnia 22 kwietnia 2005r.   
I Rejon - ciągnik ZWKiUK m. Borów 0 przyczep 
 m. Wilkowo 0 przyczep 
 m. Rozłogi 1/3 przyczepy 
 m. Ługów 1 przyczepa 
 m. Rusinów 1/3 przyczepy 
 m. Gościkowo 1/3 przyczepy 
 m. Nowy Dworek 0 przyczep 
 Razem 2 przyczepy – 2.560kg 
II Rejon- ciągnik p. Łukomskiego m. Kupienino 0 przyczep 
 m. Wityń 0 przyczep 
 m. Rzeczyca 0 przyczep 
 m. Grodziszcze 1/2 przyczepy 
 m. Witosław 1/2 przyczepy 
 m. Glińsk 1/2 przyczepy 
 m. Jordanowo 1/2 przyczepy 
 Razem 2 przyczepy – 2.720kg 
Dnia 23 kwietnia 2005r.   
I Rejon - ciągnik ZWKiUK Sp. z o.o. m. Lubogóra 0 przyczep 
 m. Chociule 1/3 przyczepy 
 m. Rudgerzowice 1 przyczepa 
 m. Osogóra 0 przyczep 
 m. Rosin 0 przyczep 
 Razem 1 i 1/3 przyczepy- 1 420 kg 
II Rejon - ciągnik p. Łukomskiego m. Jeziory 1 przyczepa 
 m. Lubinicko 1 przyczepa 
 m. Podlesie 1/3 przyczepy 
 m. Raków 2/3 przyczepy 
 m. Kępsko 1 przyczepa 
 Razem 4 przyczepy – 3.320kg 

 
W wyniku AKCJI PORZĄDEK przeprowadzonej  
w dniach 22 i 23 kwietnia 2005r. w w/w miejsco-
wościach wiejskich Gminy Świebodzin zebrano 
łącznie 9 i 1/3 przyczep odpadów stałych wielko-
gabarytowych – 10.020kg. 

Wykonanie wiosennej „Akcji Porządkowej” na tere-
nie miasta Świebodzina w dn. 9 kwietnia 2005r. (so-
bota) - zebrano łącznie 6 przyczep, o wadze 9.710kg 
wielkogabarytowych odpadów stałych. W akcji ucze- 
 

stniczyły 2 zestawy ciągnikowe z dwoma przycze-
pami. Do każdego zestawu transportowego przydzie-
lono 3 osobowy zespół pracowników, którego zada-
niem był załadunek wystawionych przez mieszkań-
ców Świebodzina zbędnych przedmiotów wielkoga-
barytowych oraz innych nieczystości stałych. Akcja 
przeprowadzona była wg podziału Świebodzina na 
rejony, które obejmowały tereny znajdujące się  
w granicach Zarządów Rad Osiedlowych, wg n/w 
podziału: 

Dnia 9 kwietnia 2005r.  
część miasta Świebodzina obejmująca teren osiedla: Zebrano odpadów stałych (tzw. gabarytów) 
I Rejon - ciągnik ZWKiUK „Wojska Polskiego” 1/3 przyczepy 
 „Poznańskie” 1/3 przyczepy 
 „Dworcowe” 1/3 przyczepy 
 „Słoneczne” 1/2 przyczepy 
 „Łużyckie” 1/2 przyczepy 
 Razem 2 przyczepy – 2.010kg 
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II Rejon- ciągnik p. Łukomskiego „Żaków” 1 przyczepa 
 „Widok” 0 przyczep 
 „Sikorskiego” 0 przyczep 
 „Sobieskiego” 1/2 przyczepy 
 „Kopernika” 1 i 1/2 przyczepy 
 Razem 4 przyczepy – 7.700kg 

 

Wykonanie jesiennej „Akcji Porządkowej” na tere-
nie miasta Świebodzina w dn. 8 października 
2005r. (sobota) - zebrano łącznie 5 szt. przyczep,  
o wadze 9.710kg wielkogabarytowych odpadów 
stałych. 

W akcji uczestniczyły również 2 zestawy ciągniko-
we z dwoma przyczepami, do każdego zestawu 
transportowego przydzielono również 3 osobowy 

zespół pracowników, którego zadaniem był zała-
dunek wystawionych przez mieszkańców miasta 
zbędnych przedmiotów wielkogabarytowych oraz 
innych nieczystości stałych. Akcja przeprowadzona 
była wg podziału miasta Świebodzina na rejony, 
które obejmowały tereny znajdujące się w grani-
cach Zarządów Rad Osiedlowych, wg n/w podzia-
łu: 

 
Dnia 8 października 2005 roku   
część miasta Świebodzina obejmująca teren osiedla: Zebrano odpadów stałych (tzw. gabarytów) 
I Rejon - ciągnik ZWKiUK Sp. z o.o. Os. „Wojska Polskiego” 1/3 przyczepy 
 Os. „Poznańskie” 0 przyczep 
 Os. Dworcowe” 1/3 przyczepy 
 Os. „Słoneczne” 1 przyczepa 
 Os. „Łużyckie” 1/3 przyczepy 
 Razem 2 przyczepy – 2.320kg 
II Rejon- ciągnik REMBUD-TRANS p. Łukomskiego Os. „Żaków” 0/8 przyczepy  
 Os. „Widok” 0 przyczep 
 Os. „Sikorskiego” 0/1 przyczep 
 Os. „Sobieskiego” 0/1 przyczepy 
 Os. „Kopernika” 2 przyczepy 
 Razem 3 przyczepy – 4.540kg 

 
Wykonanie dekoracji przy pomniku na skwerku przy 
ul. Kawaleryjskiej z okazji przypadającej 30 Stycz-
nia br. - Rocznicy Wyzwolenia Świebodzina. 

Prace polegały na rozwiezieniu w dniu 27 stycznia 
2005 roku ciągnikiem z przyczepą i ustawieniu  
4 szt. masztów oraz zawieszeniu flag państwowych 
przy Pomniku upamiętniającym Wyzwolenie Świe-
bodzina na ul. Kawaleryjskie (na przeciw Gimnazjum 
nr 1) przed przypadającą 30 Stycznia br. rocznicą 
Wyzwolenia Świebodzina oraz demontażu (zdjęciu) 
w dniu 1 lutego 2005r. wraz z transportem do maga-
zynu w/w flag oraz masztów. 

Prace transportowe wykonane zostały przez Firmę 
„REMBUD-TRANS” Pana Wiesława Łukomskiego 
z Ługowa. 

Wykonanie dekoracji miasta Świebodzina z okazji 
świąt: 1 Maja, 3 Maja, wg następującego zakresu: 

1. Rozwiezienie ciągnikiem z przyczepą i ustawie-
nie masztów oraz zawieszenie flag państwowych 
w dniu 30 kwietnia 2005 roku w n/w miejscach: 

- 4 maszty, Pomnik przy ul. Kawaleryjskiej, 

- 3 maszty, róg ul. Kolejowej i ul. J. Piłsudskie-
go, 

- 2 maszty, Plac Browarniany, 

- 2 maszty, ul. Wałowa – 30 go Stycznia, 

- 50 szt. flag na kijach do umieszczenia na bu-
dynkach - Plac Obrońców Pokoju, ul. Kościel-
na, ul. Kilińskiego. ul. Głogowska, ul. J. Pił-
sudskiego, ul. Studencka. 

2. Zdjęcie i transport do magazynu w/w flag oraz 
masztów w dniu 4 maja 2005r. 

Wykonanie dekoracji miasta Świebodzina z okazji 
Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2005 
roku, wg następującego zakresu: 

1. Rozwiezienie w dniu 9 listopada 2005 roku cią-
gnikiem z przyczepą i ustawienie masztów oraz 
zawieszenie flag Świebodzina oraz flag państwo-
wych biało - czerwonych z drabiny rozkładanej  
w następujących miejscach na terenie miasta 
Świebodzina: 

- 2 maszty, ul. Wałowa - 30 Stycznia, 
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- 3 maszty, róg ul. J. Piłsudskiego i ul. Kolejo-
wej, 

- 2 maszty, ul. Sulechowska, 

- 2 maszty, Plac Browarniany, 

- 2 maszty, ul. Kawaleryjska, 

- 50 szt. flag na kijach, ich umieszczenie na 
bud. przy ulicach: Plac Jana Pawła II, ul. Gło-
gowska, ul. J. Piłsudskiego, ul. Kilińskiego,  
ul. Kościelna, ul. Studencka, 

- 56 szt. małych chorągiewek - na wysięgniki  
w lampach parkowych – Pl. Jana Pawła II oraz 
na ciągach pieszych ulic przylegających do 
placu ratuszowego, 

- 340 szt. chorągwi - na uchwyty umieszczone 
na słupach oświetleniowych przy ulicach:  
ul. Sulechowska - 42, ul. Kolejowa – 10,  
ul. Poznańska – 42, ul. J. Piłsudskiego – 24,  
ul. Plac Wolności – 12, ul. Kawaleryjska – 12, 
ul. Gen. Sikorskiego – 40, ul. Konarskiego  
– 44, ul. Wałowa – 28, ul. M. Żymierskiego  
– 24, ul. Łużycka -30. ul. Kilińskiego i ul. Par-
kowa - 20, Plac Browarniany i ul. Szpitalna  
- 12. 

2. Zdjęcie i transport do magazynu w/w flag oraz 
masztów w dniu 14 listopada 2005r. 

Prace transportowe oraz dekoracja miasta Świe-
bodzina wykonana została przez Firmę „ REMBUD-
TRANS” Pana Wiesława Łukomskiego. z Ługowa. 

10. Place zabaw 

Na zlecenie Gminy Świebodzin, w maju 2005r. 
wykonane zostały n/w prace przez Zakład Mecha-
niki Pojazdowej, Janusz Wilk ze Świebodzina: 

- prace remontowe i konserwacyjne uszkodzo-
nych urządzeń zabawowych na placu zabaw 
na terenie Parku Łęgowskiego w Świebodzi-
nie, 

- naprawa istniejącego uszkodzonego ogro-
dzenia oraz wykonanie dodatkowego przęsła 
ogrodzeniowego na placu zabaw - od strony 
pos. nr 28 na Osiedlu Kopernika. 

Ponadto na wniosek Zarządu Osiedla Wojska Pol-
skiego, m. in. z środków finansowych przyznanych 
na place zabaw zakupione zostały materiały do 
wykonania podwyższonego ogrodzenia na granicy 
boiska, a ogrodami działkowymi pomiędzy  
ul. Wojska Polskiego, a ul. Strzelecką. Prace w 
zakresie budowy w terenie w/w ogrodzenia boiska 
zostały przez w/w Zarząd podjęte i wykonane. 

Na zlecenie gminy Świebodzin, w lipcu 2005r. 
wykonane zostały, zgodnie z zawartą w dniu  
20 czerwca 2005 roku umową n/w prace:  

a) wykonanie nowych urządzeń zabawowych  
z metalu, tj.: 

- karuzela trójramienna - szt. 1 oraz montaż 
na placu zabaw w miejscowości Lubogóra, 

- huśtawka wahadłowa - szt. 1 oraz montaż 
na placu zabaw w miejscowości Jordano-
wo, 

b) prace remontowe i konserwacyjne uszkodzo-
nych urządzeń zabawowych na n/w placach 
zabaw: I – część, zlokalizowanych w następu-
jących miejscach na terenie miasta Świebo-
dzina: ul. 3 Maja nr 1, ul. Poznańska 19,  
ul. Wałowa 58, ul. 30 Stycznia 2, ul. Żaków 2,  
Os. Widok 2, ul Ogrodowa 4, ul. Generała 
Świerczewskiego 74 k/sali gimnastycznej,  
ul. Generała Świerczewskiego 76 k/b. Hotelu 
Eltermy, ul. Ogrodowa 6-8, ul. Konarskiego 
12-14, ul. Konarskiego 6-8, ul. Łużycka 46 k/b. 
Hotelu „Eldrob”.  

Wykonane zostały prace w zakresie naprawy 
uszkodzonych i niesprawnych urządzeń zabawo-
wych oraz oczyszczenia, malowania i smarowania 
zainstalowanych zabawek dla dzieci na w/w pla-
cach zabaw.  

W sierpniu 2005r. wykonane zostały przez Rejon 
Energetyczny w Świebodzinie prace w zakresie 
przebudowy kabli – złącza kablowego nn 0.4kV na 
dz. 25/2 przy ul. Sobieskiego w Świebodzinie, 
zgodnie z wykonanym na zlecenie Gminy Świebo-
dzin projektem technicznym na przebudowę linii 
kablowej 0.4kV oraz złącza kablowego, kolidują-
cych z projektowanym przy ul. Sobieskiego  
w Świebodzinie na terenie dz. nr 25/2 placem za-
baw dla dzieci. Wykonane prace ziemne dot. 
zmiany trasy urządzeń elektroenergetycznych  
w tym rejonie miasta Świebodzina, pozwalają na 
realizację pozostałych prac, zgodnie z projektem 
urządzania placu zabaw przy ul. Sobieskiego  
w Świebodzinie. 

Na zlecenie Gminy Świebodzin we wrześniu 2005r. 
zostało wykonane: 

a) ogrodzenie placu zabaw na dz. nr 25/2 przy  
ul. Skrajnej w Świebodzinie, tj. montaż ogro-
dzenia placu zabaw przy ul. Skrajnej z podzia-
łem na ogrodzenie zabezpieczające wysokie, 
tzw. piłkochwyt wys. – 4,5m i niskie wys.  
-1,5m, zgodnie z planem budowy i urządzania 
placu zabaw, wg następującego zakresu: 

- wykonanie słupków ogrodzeniowych i rur 
piłkochwytu i ich montaż w terenie, 

- wykonanie i montaż furtki ogrodzeniowej  
z zamkiem, 

- zakup i montaż siatki ogrodzeniowej oraz 
siatki na piłkochwycie, 
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b) montaż urządzeń zabawowych w terenie – ze-
staw rekreacyjno - sportowy. 

Ponadto na w/w placu zabaw został zamontowany 
kosz do gry w piłkę koszykową. 

W miesiącu listopadzie 2005r. przeprowadzony 
został odbiór końcowy prac remontowych i kon-
serwacyjnych uszkodzonych urządzeń zabawo-
wych - usługi wykonanej z usterkami w terminie 
do dnia 30 października 2005 roku – II część na-
praw - na n/w placach zabaw zlokalizowanych  
w następujących miejscach na terenie miasta 
Świebodzina: Os. Kopernika, Os. Żaków k/ trafo-
stacji i posesji Pana Jagasyka, ul. Konarskiego 21, 
ul. Sobieskiego – Kamienna, ul Ogrodowa 1,  
ul. Słoneczna, plac k/SM „Słoneczna”, ul. Słonecz-
na, plac przy posesji nr 13, ul. Sulechowska 4 oraz 
na placach zabaw w miejscowościach wiejskich: 
m. Goncikowo, m. Osogóra, m. Grodziszcze. 

Wykonane zostały prace w zakresie naprawy 
uszkodzonych i niesprawnych urządzeń zabawo-
wych oraz oczyszczenia, malowania i smarowania 
zainstalowanych zabawek dla dzieci na w/w pla-
cach zabaw. 

Ponadto wykonano remontowe prace uzupełniają-
ce na n/w placach zabaw:  

- ul. 3 Maja – naprawa zdewastowanej ławki do 
siedzenia, 

- ul. Ogrodowa 4 – naprawa zjeżdżalni, 

- ul. Generała Świerczewskiego 74 k/sali gim-
nastycznej – ponowna naprawa uszkodzonej 
huśtawki podwójnej, modernizacja drewnia-
nej konstrukcji nośnej z wykorzystaniem rur 
stalowych oraz montaż (zabetonowanie) 
urządzenia do podłoża. 

11. Wyłapywanie bezpańskich psów i szczepienie 
przeciwko wściekliźnie 

Środki finansowe na ten cel, przyznane przez Radę 
Miejską w Świebodzinie wykorzystane zostały 
głównie na: 

- wyłapywanie psów tzw. bezpańskich oraz ich 
transport do Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Zielonej Górze, 

- pokrywanie kosztów przyjęcia i przechowy-
wania w schronisku przywiezionych na zlece-
nie Gminy Świebodzin – z terenu gminy tzw. 
bezpańskich psów (przebywających w schro-
nisku). 

Gmina Świebodzin w 2005 roku podjęła skuteczne 
działania mające na celu ograniczenie zagrożeń 
bezpieczeństwa ludzi ze strony psów - pozostają-
cych bez opieki ich właścicieli. W wyniku informa-
cji uzyskanych od mieszkańców oraz funkcjonariu-
szy Policji, gdzie zostały zaobserwowane przeby-

wające tzw. bezpańskie psy („bezdomne psy”)  
w miejscowościach: 

- Świebodzin - w dniu 4 marca 2005r. - 1 szt. 
bezpańskich psów, 

- Chociu – w dniu 4 marca 2005r. - 1 szt. bez-
pańskich psów, 

- Lubogóra - w dniu 14 marca 2005r. - 1 szt. 
bezpańskich psów, 

- Świebodzin - w dniu  1 kwietnia 2005r. - 1 szt. 
bezpańskich psów, 

- Jeziory - w dniu 1 kwietnia 2005r. - 1 szt. bez-
pańskich psów, 

- Grodziszcze - w dniu 1 kwietnia 2005r. - 1 szt. 
bezpańskich psów, 

- Świebodzin - w dniu 22 kwietnia 2005r. - 1 szt. 
bezpańskich psów, 

- Wilkowo - w dniu 19 maja 2005r. - 1 szt. bez-
pańskich psów, 

- Jeziory - w dniu 31 maja 2005r. - 1 szt. bez-
pańskich psów, 

- Lubinicko - w dniu 1 czerwca 2005r. - 1 szt. 
bezpańskich psów, 

- Świebodzin - w dniu 3 czerwca 2005r. - 1 szt. 
bezpańskich psów, 

- Świebodzin - w dniu 15 czerwca 2005r. - 1 szt. 
bezpańskich psów, 

- Świebodzin, zgłoszenie przez KPP w dn. 5 lip-
ca 2005r. - 1 szt. bezpańskich psów, 

- Rusinów - w dniu 5 lipca 2005r. - 1 szt. bez-
pańskich psów, 

- Świebodzin, zgłoszenie przez KPP w dn.  
22 lipca 2005r. - 1 szt. bezpańskich psów, 

- Ługów - w dniu 22 lipca 2005r. - 1 szt. bez-
pańskich psów, 

- Kępsko - w dniu 22 lipca 2005r. - 1 szt. bez-
pańskich psów, 

- Świebodzin, zgłoszenie przez KPP w dn.  
26 sierpnia 2005r. - 1 szt. bezpańskich psów,  

- Świebodzin, zgłoszenie przez KPP w dn.  
30 sierpnia 2005r. - 1 szt. bezpańskich psów, 

- Świebodzin, zgłoszenie przez KPP w dn. 
12 września 2005r. - 1 szt. bezpańskich psów,  

- Świebodzin, zgłoszenie przez KPP w dn. 29 paź-
dziernika 2005r. - 1 szt. bezpańskich psów,  

- Glińsk - w dniu 30 października 2005r. - 1 szt. 
bezpańskich psów,  

- Świebodzin, zgłoszenie przez KPP w dn.  
15 listopada 2005r. - 1 szt. bezpańskich psów,  
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- Świebodzin, zgłoszenie przez ŚSM w dn.  
12 grudnia 2005r. - 1 szt. bezpańskich psów,  

- Grodziszcze - w dniu 15 grudnia 2005r. - 1 szt. 
bezpańskich psów, 

- Świebodzin, zgłoszenie przez KPP w dn.  
27 grudnia 2005r. - 1 szt. bezpańskich psów, 

- Świebodzin, tzw. były hotel Eltermy w dniu 
27 grudnia 2005r. - 1 szt. bezpańskich psów, 

- Rudgerzowice - w dniu 30 grudnia 2005r.  
- 1 szt. bezpańskich psów. 

Razem: 28 szt. bezpańskich psów. 

Gmina Świebodzin zlecała każdorazowo Firmie 
„Mirt” Pana Romana Trzebniaka ze Świebodzina 
wyłapanie bezpańskich psów, łącznie 28 szt. oraz 
ich transport do Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej 1 
- w celu przyjęcia i przechowywania psów, zgod-
nie z zawartą z Wielobranżowym Zakładem Usług 
Komunalnych „Wizako” z Zielonej Góry umową 
obowiązującą do 31 grudnia 2007 roku. Na koszty 
wyłapywania bezpańskich psów składają się kosz-
ty ich wyłapania oraz koszty dowiezienia do 
schroniska oraz przyjęcia i utrzymania psów  
w schronisku. Środki finansowe przyznane przez 
Radę Miejską w Świebodzinie na wykonanie tzw. 
„łapanek” bezpańskich psów, przeznaczone zosta-
ły w 2005 roku na pokrycie n/w kosztów w wyso-
kości: 

1) koszty schroniska - kwota 25.075,40zł, tj.: 

- wyłapanie i transport do schroniska bez-
domnych psów - Firma „MIRT”, 

- przyjęcie psów w schronisku, tj. badanie 
wstępne lek. wet. tzw. „czipowanie” 
(wszczepienie czipu, koszt czipu i zabiegu), 
szczepienia, leczenie itp., 

- utrzymanie, wg dobowych kosztów prze-
bywania „bezpańskich psów” w schroni-
sku; 

2) koszty dowozu (wyłapanie psów i transport) 
psów do schroniska - kwota 4.965,00zł. 

Razem (I+II) - kwota 30.040,40zł. 

Zadania gminy związane z bezdomnymi psami, ich 
wyłapywanie oraz dalsze z nimi postępowanie 
prowadzone są w sposób wystarczający, zabezpie-
czający potrzeby Gminy Świebodzin. W czasie 
akcji wyłapywania bezpańskich psów prowadzona 
jest również akcja uświadamiania mieszkańców, 
którzy często z powodu swojej lekkomyślności nie 
przestrzegają obowiązujących przepisów porząd-
kowych dla osób posiadających psy. Przeprowa-
dzane są pouczenia o zakazie wyprowadzania  
w miejsca publiczne psów bez smyczy i kagańca 
oraz informuje się właścicieli psów o skutkach 

prawnych niezastosowania się do przepisów po-
rządkowych. W skrajnych i rażących przypadkach 
łamania prawa, na właścicieli psów nakładane są 
przez funkcjonariuszy Policji mandaty karne. Po-
przez w/w działania realizowane są m. in. obo-
wiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku 
w gminach, zgodnie z art. 3 pkt 4 i 5 oraz art. 4  
pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. Nr 132. poz. 622 ze zm.) oraz uchwałą  
Nr XLIII/502/02 Rady Miejskiej w Świebodzinie  
z dnia 1 października 2002 roku w sprawie: szcze-
gółowych zasad utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Świebodzin. dot. obowiązków 
osób utrzymujących zwierzęta domowe. 

W celu zachęcenia właścicieli psów do obowiązku 
poddawania ich szczepieniu przeciwko wściekliź-
nie, gmina Świebodzin każdego roku zawiera sto-
sowne umowy z lekarzami weterynarii, w wyniku 
których właściciele psów, którzy opłacają obowią-
zujący ich podatek od posiadanego psa są zwol-
nieni z pokrywania kosztów szczepienia psów 
przeciwko wściekliźnie. W/w system refundowania 
kosztów szczepienia psów - finansowany z budże-
tu gminy Świebodzin, cieszy się dużym uznaniem 
właścicieli psów oraz jest akceptowany przez miej-
scowych lekarzy weterynarii oraz lokalne organy 
Inspekcji Sanitarnej. 

Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie 
w miejscach wyznaczonych i mało uczęszczanych 
przez ludzi. gdy posiadacz psa ma możliwość 
sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego za-
chowaniem. Posiadacz psa zobowiązany jest do 
takiego zabezpieczenia posesji, aby uniemożliwić 
samodzielne wydostanie się psa na zewnątrz. Wg 
służb odpowiedzialnych za przestrzeganie przepi-
sów porządkowych dla osób posiadających psy  
- w dalszym ciągu stopień świadomości mieszkań-
ców w tej dziedzinie jest niewystarczający. Pro-
blem psów pozostających bez opieki ich właścicieli 
na terenie miasta i miejscowości wiejskich gminy 
Świebodzina najczęściej dotyczy tzw. psów pań-
skich, które mają swoich właścicieli. 

Na podstawie dotychczasowych spostrzeżeń i do-
świadczeń z przeprowadzonych tzw. akcji wyłapy-
wania bezpańskich psów można przyjąć, że ponad 
50% psów wyłapanych w okresowych akcjach na 
terenie gminy Świebodzin, ponownie wraca do 
swoich właścicieli, po opłaceniu nałożonego przez 
Policję mandatu karnego i kosztów pobytu psa  
w schronisku. Część właścicieli z różnych powo-
dów nie odbiera swoich psów ze schroniska. Być 
może wywiezienie psa do schroniska, dla części 
właścicieli, jest celem samym w sobie, zwłaszcza 
w okresie urlopów. W związku z powyższym nie 
jest to problem psów, lecz problem świadomości 
ich właścicieli.  Wobec powyższego występuje ko-
nieczność propagowania różnego rodzaju akcji 
ugruntowujących w społeczeństwie naszej gminy 
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nowe nawyki i zmieniające niechlubne przyzwy-
czajenia. Wydaje się, że istotnym problemem staje 
się zanieczyszczanie przez psy chodników i tere-
nów zielonych miasta. Edukację mieszkańców 
prowadzi się przy okazji organizacji na terenie 
miasta i gminy festynów i imprez okolicznościo-
wych, np. pod hasłem „Już czas na czyste trawni-
ki, chodniki, piaskownice i podwórka" lub „Pokaż 
klasę, posprzątaj po swoim piesku”. Komenda 
Powiatowa Policji w Świebodzinie pod hasłem 
„Bezpieczne i czyste podwórko” rozpoczęła 14 listo-
pada 2005 roku akcję, której celem jest uświado-
mienie właścicielom psów, jakie obowiązki i od-
powiedzialność na nich spoczywają. Ma ona na 
celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 
miasta i wiosek na terenie gminy Świebodzin, 
uświadomienie właścicielom psów, że ich psy 
mogą być zagrożeniem dla innych. Do końca listo-
pada br. dzielnicowi zostali zobowiązani podczas 
pełnionej służby do wręczania właścicielom  
z psem, który wyprowadzany jest bez smyczy  
i kagańca ulotek informacyjnych. Przygotowane 
specjalnie w tym celu ulotki zawierają informacje, 
o których każdy właściciel psa wiedzieć powinien, 
a mianowicie: pies musi być wyprowadzany na 
smyczy i z kagańcem, swobodnie pies biegać mo-
że jedynie w miejscach do tego wyznaczonych  
i mało uczęszczanych przez ludzi oraz postępowa-
nie właściciela w przypadku załatwiania przez psa 
potrzeb fizjologicznych w miejscach publicznych 
(stąd w nazwie akcji „czyste podwórko”), każdy 
pies musi być zaszczepiony przeciw wściekliźnie,  
a jego właściciel musi posiadać stosowny doku-
ment potwierdzający. W ulotce zawarta jest infor-
macja o tym, że psy pozostawione w miejscach 
publicznych traktowane są jak bezpańskie i będą 
wyłapywane, a następnie przekazywane do schro-
niska dla bezdomnych zwierząt. W okresie akcji 
informacyjnej, która trwała do końca listopada 
2005r. właściciele psów, którzy łamali przepisy byli 
pouczani przez funkcjonariuszy Policji, a dodatko-
wo otrzymali także w/w ulotkę. 

Nadrzędnym jednak celem akcji było zwiększenie 
bezpieczeństwa mieszkańców, początkowo Gminy 
Świebodzin a w dalszej kolejności ma być rozsze-
rzona na powiat świebodziński.  

12. Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu rol-
nego na osiedli Południowym – kryta pływalnia. 

13. Między innymi: - pokaz ogni sztucznych w Noc 
Sylwestrową na powitanie Nowego 2006 Roku na 
tzw. Błoniach Świebodzińskich przy ul. Konarskie-
go w Świebodzinie. 

Gmina Świebodzin zleciła Pirotechnicznej Firmie 
„MARS” Zygmunt Marszałek, ul. Łużycka 1C,  
66-200 Świebodzin „Wykonanie z własnych mate-
riałów pirotechnicznych pokazu ogni sztucznych  
w Noc Sylwestrową na powitanie Nowego 2006 

Roku” na terenie tzw. Błoni Świebodzińskich przy 
ul. Konarskiego w Świebodzinie. Zakres usługi, 
wykaz materiałów pirotechnicznych: 

1. Tort pokazowy 300 wystrzałów. 

2. Tort pokazowy 100 wystrzałów. 

3. Tort pokazowy 100 wystrzałów. 

4. Tort pokazowy 100 wystrzałów. 

5. Bomby pokazowe fi 65 mm – szt. 40. 

6. Bomby pokazowe fi 75 mm – szt. 48. 

7. Bomby pokazowe fi 100 mm – szt. 27. 

8. Bomby pokazowe fi 125 mm – szt. 6. 

9. Bomba pokazowa fi 300 mm 15kg wagi. 

- ilość wystrzałów – szt. 715, 

- czas trwania pokazu ok. 20 min. (nie mniej niż 
19 min.) 

Wykonawca:  

- wykonał usługę pokazu ogni sztucznych z ma-
teriałów pirotechnicznych własnych (zakupio-
nych), które odpowiadały wymogom wyro-
bów dopuszczonych do obrotu i stosowania,  

- wykonał usługę pokazu ogni sztucznych, 
zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy tech-
nicznej i należytą starannością przy uwzględ-
nieniu zawodowego charakteru prowadzonej 
działalności oraz zgodnie z obowiązującymi 
normami bezpieczeństwa.  

Ponadto wykonawca zobowiązał się do: 

1) należytego zabezpieczenia terenu – miejsca 
pokazu, zapewnienie ochrony znajdującego 
się tam mienia i zapewnienia warunków bez-
pieczeństwa ludzi zgromadzonych na placu; 

2) uzyskania zezwoleń, które wymagane są do 
wykonania na terenie tzw. Błoni Świebodziń-
skich przy ul. Konarskiego w Świebodzinie 
pokazu ogni sztucznych; 

3) powiadomienia o pokazie ogni sztucznych 
Powiatową Komendę Policji, Powiatową Ko-
mendę Straży Pożarnych oraz Pogotowie Ra-
tunkowe przy SP ZOZ w Świebodzinie. 

Pokaz ogni sztucznych został wykonany w uzgod-
nionym terminie, tj. w dniu 31 grudnia 2005 roku 
od godz. 24.00 – przez ok. 20 min. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice  
i kluby.  

Utrzymanie świetlic wiejskich  
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Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
1. § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 13.109 12.672 
2. § 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.864 1.808 
3. § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 79.702 79.701 
4. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 71.320 69.648 
5. § 4260 zakup energii 44.380 34.254 
6. § 4270 Zakup usług remontowych 149.457 134.969 
7. § 4300 Zakup usług pozostałych 12.000 9.349 
 Razem 371.832 342.401 

 
W styczniu 2005 roku zostały zawarte nowe umo-
wy - zlecenia z „zarządcami świetlic” w miejsco-
wościach: Borów, Glińsk, Grodziszcze, Jeziory, 
Jordanowo, Kępsko, Kupienino, Lubinicko, Ługów, 
Raków, Rzeczyca, Rozłogi, Rudgerzowice, Rusinów 
i Wilkowo. 

W miesiącu wrześniu rozwiązano umowę - zlece-
nie za porozumieniem stron z dotychczasowym 
„zarządcą świetlicy” w m. Jordanowo i podpisano 
z nowym „zarządcą” umowę – zlecenie. 

Zarządcy świetlic są odpowiedzialni za utrzymanie 
porządku w świetlicach wiejskich oraz za wyposa-
żenia i sprzęt świetlic wiejskich. Prowadzą książki 
inwentarzowe wyposażenia świetlic. Zajmują się 
wynajmowaniem świetlic na uroczystości rodzinne. 

Przyjęto budynek po byłej Szkole Podstawowej  
w m. Rosin z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. 
W związku z powyższym podpisano umowę zlece-
nie z „zarządca świetlicy” i palaczem. 

W październiku 2005r. podpisano umowy – zlece-
nia na palenie w świetlicach wiejskich w: 

- Glińsk, 

- Rzeczyca, 

- Kupienino, 

- Rusinów, 

- Jordanowo. 

Przyjęto od najemców pomieszczenia mieszczące 
się w świetlicach wiejskich w m. Glińsk i Raków,  
w których była prowadzona działalność handlowa.  

Środki finansowe przyznane przez Radę Miejską 
przeznaczono na: 

Zakup materiałów i wyposażenia: 

W 2005r. zakupiono opał (węgiel, drzewo, gaz) 
potrzebny do ogrzania świetlic wiejskich oraz 
środki czystości. Z przyznanych na 2005r. środków 
finansowych zakupiono na świetlice: 

Borów – naczynia, 

Glińsk – garnki, 

Grodziszcze – czajnik, mikrofalówka i radiomagne-
tofon, 

Jeziory – naczynia, piecyk, 

Jordanowo – czajniki, gry planszowe, 

Kępsko – naczynia, 

Kupienino – mikrofalówka, stół garmażeryjny, 
naczynia, 

Lubinicko - kuchenkę gazowo - elekt., dystrybutor 
do mydła, suszarkę do rąk, meble kuchenne, 

Ługów - naczynia, 

Raków - firany. naczynia, 

Rozłogi - telewizor, materiał na kotarę, 

Rusinów - naczynia, 

Rudgerzowice - czajnik elektryczny, telewizor, gry  
i piłki, 

Rzeczyca - sprzęt do ćwiczeń, 

Wilkowo - wózek do sprzątania, obrusy. 

Zakup energii - dostawa energii elektrycznej do 
świetlic wiejskich wg umów zawartych z Grupą 
Energetyczną ENEA - Rejon Energetyczny w Świe-
bodzinie. 

Usługi remontowe w świetlicach wiejskich w 2005r.: 

- w świetlicy wiejskiej w m. Kupienino wyko-
nano prace remontowe polegające na: uzu-
pełnieniu parkietu w sali głównej, wymianie 
jednego i naprawie pozostałych okienek da-
chowych, miejscowej naprawie dachu oraz 
uzupełnieniu płytek ceramicznych w sanitaria-
tach po zlikwidowanej instalacji co, 

- zakupiono dachówkę ceramiczną, płyty OSB, 
panele, wykładzinę PCV itp. na remont kapi-
talny świetlicy wiejskiej w m. Lubinicko, 

- zamontowano nowe drzwi wejściowe z alu-
minium oraz zakupiono niezbędne materiały 
na wydzielenie pomieszczenia magazynowe-
go w świetlicy wiejskiej w m. Rozłogi, 

- wykonano instalację elektryczną w piwnicy, 
wymieniono sufit w kuchni, zamontowano  
4 okna PCV oraz pomalowano świetlicę wiej-
ską w m. Borów, 

- wykonano nowe centralne ogrzewanie z ko-
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tłownią w świetlicy wiejskiej w m. Grodziszcze, 

- awaryjnie wyczyszczono kanalizację we-
wnętrzną i przyłącze kanalizacyjne od drogi, do-
konano przeglądu i naprawy zamków i osprzętu 
stolarki drzwiowej oraz wyremontowano dach 
papowy na świetlicy wiejskiej w m. Rzeczyca, 

- w związku z włamaniem zamontowano nowe 
drzwi wejściowe oraz kraty na drzwi i okna  
w kuchni, wyremontowano stację uzdatniania 
wody oraz wymalowano świetlicę w m. Jor-
danowo, 

- wykonano złącze energetyczne 3 fazowe (tzw. 
siłę) oraz nową podłogę drewnianą w świetli-
cy w m. Ługów, 

- wykonano konserwację dachu cynkowego, 
wyremontowano kominy oraz wyprowadzono 
wodę na zewnątrz świetlicy w m. Raków, 

- wykonano remont kapitalny schodów ze-
wnętrznych oraz zakupiono piecyk grzewczy 
„Płomień” do świetlicy w m. Jeziory, 

- przebudowano otwory okienne i zamontowano 
okna PCV od strony wschodniej, odprowadzo-
no wody opadowe od budynku, wyremonto-
wano i pomalowano elewację budynków świe-
tlicy w m. Rusinów, 

- wykonano remont miejscowy podłogi oraz 
instalacji centralnego ogrzewania z wymianą 
pompy w świetlicy w m. Wilkowo. 

Załącznik Nr 5 

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Świebodzin za 2005r. 

Lp. Treść Plan Wykonanie 
 Przychody budżetu     
1 Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę 0 0 
2 Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 0 0 
3 Z pożyczek 0 0 
4 Z prywatyzacji majątku j.s.t. 0 0 
5 Z nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych 788.495 788.495 
6 Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek  
z lat ubiegłych 

 
 
0 

 
 

0 
7 Razem przychody (1+2+3+4+5+6) 788.495 788.495 
 Rozchody budżetu     
8 Spłata kredytów 200.000 200.000 
9 Spłata pożyczek 1.494.708 1.494.708 
10 Udzielone pożyczki 0 0 
11 Wykup papierów wartościowych 0 0 
12 Razem rozchody (8+9+10+11)  1.694.708 1.694.708 

 
I. Wykonanie planu przychodów:  

1) wynik wykonania budżetu za 2004r. - nadwyż-
ka: 1.073.629; 

2) skumulowany niedobór na zasobach budżetu 
z lat ubiegłych: - 285.134. 

Nadwyżka budżetu j.s.t – 788.495 

II. Wykonanie planu rozchodów: 

1) spłata ostatniej raty kredytu w wysokości: 
200.000zł do ING Bank Śląski w Poznaniu za-
ciągniętego na dofinansowanie zadania pod 
nazwą: Basen kryty w Świebodzinie; 

2) spłata pożyczki w wysokości: 1.044.708zł do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na 
dofinansowanie zadania pod nazwą: kanaliza-
cja sanitarna z przyłączami w miejscowości 

Wilkowo z rurociągiem tłocznym do miasta 
Świebodzina; 

3) spłata pożyczki w wysokości: 150.000zł do Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofi-
nansowanie zadania pod nazwą: Kanalizacja 
sanitarna z przyłączami w miejscowości Wil-
kowo z rurociągiem tłocznym do miasta Świe-
bodzina; 

4) spłata pożyczki w wysokości: 300.000zł do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na 
dofinansowanie zadania pod nazwą: Budowa 
systemu sanitarnego ze skanalizowaniem po-
łudniowej części Gminy Świebodzin - kanali-
zacja sanitarna z przyłączami w miejscowości 
Lubinicko. 
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Załącznik Nr 6 
 

Wykonanie wydatków majątkowych gminy Świebodzin za 2005 rok 
 

L.p. Dz. Rozdz. § 
Nazwa i lokalizacja 

zadania  
inwestycyjnego 

Wyszczególnienie 
inwestorów 

Wydział 
realizujący 
zadanie 

Planowane 
wydatki 

Kwota  
zrealizowanej 
inwestycji 

Szczegółowa realizacja zadania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 010 01036 6050 Budowa świetlicy  

w Nowym Dworku  
z aktualizacją projektu 

Gmina BiZP 

156.000 155.993 

Wyłoniono wykonawcę ZPHU MAT-
BUD, zadanie zapisano w wydatkach 
budżetu gminy, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2005. 

2   6050 Budowa świetlicy  
w Lubogórze  
z aktualizacją projektu 

Gmina BiZP 

140.000 139.608 

Wyłoniono wykonawcę ZPHU MAT-
BUD, zadanie zapisano w wydatkach 
budżetu gminy, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2005. 

3 600 60016 6050 Modernizacja części 
ulicy Osiedlowej przy 
Gimnazjum nr 3  
w Świebodzinie 

Gmina BiZP 

522.556 332.194 

Wykonano projekt budowlany na mo-
dernizację ul. Osiedlowej przez RESTĘ  
z Zielonej Góry, dokonano wyboru wy-
konawcy - DROGBUD i zawarto umowę 
na wykonanie robót z terminem zakoń-
czenia do 30 czerwca 2005r. Zadanie 
zapisano w wydatkach budżetu gminy, 
które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2005. 

4   6050 Budowa parkingów  
w mieście 

Gmina BiZP 

130.000 67.902 

Wykonano parkingi na Os. Widok i Os. 
Łużyckim oraz projekt na parking przy 
ul. Studenckiej. Dokonano wyboru wy-
konawcy robót przy ul. Studenckiej  
- Firma KOSTKA i zawarto umowę na 
wykonanie robót z terminem zakończe-
nia do 30 czerwca 2005r. Zadanie zapi-
sano w wydatkach budżetu gminy, któ-
re nie wygasają z upływem roku budże-
towego 2005. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5   6050 Budowa drogi na  

os. Żaków 
Gmina BiZP 

474.314 431.141 

Po wykonaniu projektu i uzyskaniu po-
zwolenia na budowę dokonano wyboru 
wykonawcy robót - PPHU NIEWIA-
DOMSKI. Zawarto umowę z terminem 
zakończenia robót do 30 czerwca 2005r. 
Zadanie zapisano w wydatkach budżetu 
gminy, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2005. 

6   6050 Modernizacja Placu 
Jana Pawła II projekt 

Gmina BiZP 

57.950 57.950 

Dokonano wyboru wykonawcy projektu 
i zawarto umowę na wykonanie prac 
projektowych z Biurem Projektów PRO-
FIL. Termin zakończenia zadania ustalo-
no do 30 czerwca 2005r. Zadanie zapi-
sano w wydatkach budżetu gminy, któ-
re nie wygasają z upływem roku budże-
towego 2005. 

7   6050 Budowa drogi na  
os. Widok projekt 

Gmina BiZP 

20.000 16.714 

Dokonano wyboru wykonawcy projektu 
i zawarto umowę na wykonanie prac 
projektowych z Biurem Projektów PRO-
FIL. Termin zakończenia zadania ustalo-
no do 30 czerwca 2005r. Zadanie zapi-
sano w wydatkach budżetu gminy, któ-
re nie wygasają z upływem roku budże-
towego 2005. 

8   6050 Budowa drogi na  
os. Słonecznym i os. 
Południowym - pro-
jekt 

Gmina BiZM 

41.480 41.480 

Dokonano wyboru wykonawcy projektu 
i zawarto umowę na wykonanie prac 
projektowych z Biurem Projektów PRO-
FIL. Termin zakończenia zadania ustalo-
no do 30 marca 2005r. Zadanie zapisa-
no w wydatkach budżetu gminy, które 
nie wygasają z upływem roku budżeto-
wego 2005. 

9   6060 Zakup wiaty - przy-
stanek autobusowy  
w miejscowości Wil-
kowo 

Gmina BiZM 

8.113 8.113 

Zakupiono i ustawiono wiatę,  
a istniejącą przeniesiono w inne miej-
sce. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 700 70005 6050 Uzbrojenie terenów 

na osiedlu Południo-
wym 

Gmina BiZM 

365.000 348.623 

PRO-BUD zakończył II etap robót, proto-
kół odbioru spisano 14 grudnia 2005r. 
Wyłoniono wykonawcę III i IV etapu robót 
- PPHU NIEWIADOMSKI. 30 listopada 
2005r. podpisano umowę na wykonanie 
robót z terminem zakończenia do 30 
czerwca 2006r. Zadanie zapisano w wy-
datkach budżetu gminy, które nie wyga-
sają z upływem roku budżetowego 2005. 

ŚTBS 11  70021 6010 Zakup i objęcie akcji 
oraz wniesienie wkła-
dów do spółek prawa 
handlowego - dotyczy 
budowy budynku mie-
szkalnego 52 - rodzin-
nego na os. Południo-
wym w Świebodzinie 

Gmina 
GKiM 

 
552.500 

 
552.500 

Aport na zwiększenie kapitału zakłado-
wego spółki, zgodnie z uchwałą  
Nr 3/2005 Nadzwyczajnego Zgromadze-
nia Wspólników ŚTBS Sp. z o.o.  
w Świebodzinie z dnia 20 września 2005 
roku. 

12   6050 Budowa komunalnej 
infrastruktury tech-
nicznej towarzyszącej 
budownictwu miesz-
kaniowemu w Świe-
bodzinie 

Gmina BiZP 

161.726 138.874 

Wykonawca PPHU „Niewiadomski” 
zakończył II etap umowy, wykonał dro-
gę i chodnik z kostki polbruk. Roboty 
odebrano 18 lipca 2005r. 

13 750 75023 6050 Opracowanie kom-
pleksowego projektu 
budowy Nowego Sys-
temu Obsługi Klienta 
Gminy Świebodzin 

Gmina Organizacji 
i Nadzoru 

30.243 30.243 

Wykonano prace związane z adaptacją 
parteru Urzędu Miejskiego na centrum 
obsługi klienta 

14   6060 Zakup kserokopiarki, 
klimatyzatora, sprzętu 
i programów kompu-
terowych oraz zabu-
dowa Biura Obsługi 
Klienta. 

Gmina Organizacji 
i Nadzoru 

198.926 194.187 

Zakupiono klimatyzator do pomieszcze-
nia z serwerami, ploter HB - do wydz. 
BiZP, komputery PC z oprogramowa-
niem, serwer sieciowy INTEL z opro-
gramowaniem, urządzenie do ochrony 
sieci komputerowych PROVENTA M 10, 
licencja na system SFINX „KWITY”, 
meble do biura obsługi klienta. 



Dziennik Urzędowy                                                -            -                                                              poz. 2213 
Województwa Lubuskiego Nr 121 
 

10097 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15  75095 6060 Zakup sprzętu me-

dycznego 
Gmina Organizacji 

i Nadzoru 48.649 48.649 
Zakup kolonofiberoskopu 

16 754 75412 6050 Budowa garażu OSP 
w m. Rosin 

Gmina USC 

5.000 4.270 

Opracowano kompleksowy projekt bu-
dowlano - wykonawczy budowy garażu 
na wóz bojowy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w miejscowości Rosin przy świe-
tlicy wiejskiej. 

6053 Program Aktywi-
zacji Obszarów 

Wiejskich 

 

20.625 

17 801 80101 

6054 

Modernizacja kotłow-
ni sali gimnastycznej 
przy PSP w Gościko-
wie Gmina OKS 

30.940 51.565 

Roboty wykonało Przedsiębiorstwo 
Budowlano - Remontowe „Laf-
Assman” z Zielonej Góry, wybrane  
w wyniku przetargu nieograniczonego 
poniżej 60.000 EURO. 

   6060 Zakup sprzętu kompu-
terowego, kserokopia-
rek, sprzętu kuchen-
nego oraz kotła wę-
glowego. 

Gmina OKS 

58.978 58.976 

Dokonano zakupów w poszczególnych 
szkołach podstawowych sprzętu kom-
puterowego i kuchennego oraz pieca 
węglowego CO do Szkoły w Gościkowie 

18  80104 6050 Przyłącze kanalizacji 
sanitarnej do budynku 
filii Publicznego 
Przedszkola nr 3  
w Jordanowie 

Gmina OKS 

2.100 2.000 

Wykonano przyłącze do budynku przed-
szkola w Jordanowie 

19   6060 Zakup zmywarki do 
Publicznego Przed-
szkola nr 1 w Świebo-
dzinie 

Gmina OKS 

6.000 5.991 

Zakupu dokonano w PW RODAN z Zie-
lonej Góry na podstawie art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych 
poniżej 6.000 EURO 

20   6060 Zakup zmywarki do 
Publicznego Przedszko-
la nr 4 w Świebodzinie 

Gmina OKS 

6.332 6.332 

Zakupiono zmywarkę do Publicznego 
Przedszkola Nr 4 

21   6060 Zakup zestawu kom-
puterowego - księgo-
wość przedszkoli 

Gmina OKS 

3.800 3.778 

Zakupiono sprzęt komputerowy do 
księgowej obsługi przedszkoli 

22  80110 6060 Zakup sprzętu kompu-
terowego, kseroko-
piarki, zestawu do 
monitoringu, sprzętu 
kuchennego. 

Gmina OKS 

66.525 66.525 

Dokonano zakupów w poszczególnych 
gimnazjach sprzętu komputerowego  
i kuchennego oraz systemu monitorin-
gu do Gimnazjum Nr 1 
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23 851 85154 6050 Remont murów przy 

CPU 
Gmina GKiM 

51.755 51.755 

W 2005 roku wykonano projekt na re-
mont muru ogrodzeniowego przy Cen-
trum Profilaktyki Uzależnień w Świebo-
dzinie. Zawarto również umowę na wy-
konanie prac remontowych, którą zapi-
sano w wydatkach budżetu gminy, któ-
re nie wygasają z upływem roku budże-
towego. 

24   6050 Adaptacja terenu na 
plac rekreacyjno  
- sportowy 

Gmina GKiM 

11.449 11.449 

Wykonano dodatkowe boisko na podło-
żu betonowym o powierzchni 92m kw. 

25   6050 Adaptacja Szkoły 
Podstawowej  
w Rosinie na świetlicę 
środowiskową 

Gmina GKiM 

29.951 29.951 

Wykonano furtkę i wyremontowano 
bramę - I etap adaptacji 

26   6060 Zakup zestawów 
komputerowych do 
CPU 

Gmina GKiM 

6.564 6.564 

Zakupiono dwa zestawy komputerowe 
do Centrum Profilaktyki Uzależnień  
w Świebodzinie 

27 852 85212 6060 Zakup zestawu kom-
puterowego  

Gmina OPS 

3.550 3.550 

Zestaw komputerowy wraz z oprogra-
mowaniem zakupiono do działu świad-
czeń rodzinnych 

28  85219 6060 Zakup zestawu kom-
puterowego 

Gmina OPS 
3.566 3.566 

Zestaw komputerowy wraz z oprogra-
mowaniem zakupiono na potrzeby OPS 

29 900 90001 6050 Odwodnienie wsi 
Ługów - rurociąg od-
prowadzający wody 
ze stawu wiejskiego 

Gmina GRiOŚ 

10.000 9.992 

W dniu 25 listopada 2005r. podpisano 
umowy z wykonawcami na realizacje 
zadania „Odwodnienie wsi Ługów”,  
z terminami zakończenia robót 15 mar-
ca 2006 oraz 30 maja 2006 rok. Zadanie 
zapisano w wydatkach budżetu gminy, 
które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2005. 

30   6050 Budowa centralnego 
systemu kanalizacji 
sanitarnej na terenie 
Gminy Świebodzin 

Gmina BiZP 

151.695 150.464 

Trwały prace związane z opracowywa-
niem i przekazywaniem niezbędnych 
materiałów do KE. W dn. 19 grudnia 
2005r. Komisja Europejska wydała de-
cyzję K/2005/5776 w sprawie przyznania 
dofinansowania w ramach Funduszu 
Spójności 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
31   6050 Modernizacja i prze-

budowa rowu R-1  
w Świebodzinie 

Gmina GKiM 

19.000 19.000 

Zawarto umowę na wykonanie projektu 
budowy rowu R-1 w terminie do  
31 maja 2006 rok. Zadanie zapisano  
w wydatkach budżetu gminy, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 
2005. 

32 900 90015 6050 Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych przy 
ulicy Świerczewskie-
go w Świebodzinie 

Gmina BiZP 

775.774 775.774 

Wykonawca „Energo-Tech” E. Pawli-
kowski wykonał w ramach zadania 
montaż 2szt. trafostacji kontenerowych  
i linii kablowych SN. Roboty zostały 
odebrane 18 listopada 2005r. 

33   6050 Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych przy 
ulicy Łużyckiej 
 w Świebodzinie 

Gmina BiZP 

26.840 0 

Z uwagi na nie uzyskanie pozwolenia na 
budowę przez Firmę INTERINWEST nie 
został przekazany projekt budowlany  
i warunki przyłączenia z ENEA. 

34   6050 Oświetlenie  
- ul. Związkowa 

Gmina GKiM 
2.928 2.928 

Wykonanie projektu oświetlenia  
ul. Związkowej w Świebodzinie 

35  90095 6010 Zakup i objecie akcji 
oraz wniesienie wkła-
dów dp spółek prawa 
handlowego - Świe-
bodziński Park Prze-
mysłowy 

Gmina BiZP 

50.000 50.000 

Po uzyskaniu wpisu do KRS i założeniu 
rachunku bankowego dokonano prze-
lewu kapitału założycielskiego Spółki  

36 921 92109 6060 Zakup patelni elek-
trycznej do świetlicy 
wiejskiej w Wilkowie 

Gmina GKiM 

3.923 3.923 

Patelnie elektryczną zakupiono do świe-
tlicy wiejskiej w Wilkowie 

37 926 92604 6050 Modernizacja trybun  
z budynkiem spikera 
na Stadionie Miejskim 
w Świebodzinie (pro-
jekt) 

Gmina OSiR 

8.540 8.540 

Umowa z dnia 4 października 2005r.  
o prace projektowe w budownictwie ZO 
M - R „System” R. Wojewódka 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
38   6050 Budowa mini - boiska 

na Stadionie Miejskim 
w Świebodzinie 

Gmina OSiR 

73.052 73.052 

Umowa na wykonanie podbudowy pod 
nawierzchnie mini - boiska zawarta  
z Budownictwem Hydro-Energetyka 
DYCHÓW z dnia 28 listopada 2005r., 
oraz umowa o pełnienie nadzoru inwe-
storskiego z dnia 28 listopada 2005r. 
Zadanie zapisano w wydatkach budżetu 
gminy, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2005. 

Razem 4.336.344 3.964.116   



Dziennik Urzędowy                                                -            -                                                              poz. 2213 
Województwa Lubuskiego Nr 121 
 

10101 

Załącznik Nr 7 

Część opisowa do wykonania wydatków mająt-
kowych Gminy Świebodzin za 2005 rok 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych 

 
Lp. Nazwa i lokalizacja zadania Plan Wykonanie 
1 Budowa świetlicy w Nowym Dworku z aktualizacją projektu 156.000 155 993 
2 Budowa świetlicy w Lubogórze z aktualizacją projektu 140.000 139.608 

 Razem 296.000 295.601 
 
Ad.1, 2. Z uwagi na to, że nie zostały Gminie przy-
znane z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Gó-
rze środki pomocowe na realizację w/w zadań, 
Gmina zdecydowała o ich wykonaniu ze środków 
własnych. 

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano 
wykonawcę robót – ZPHU MAT-BUD Zakład Ogól-
nobudowlany Piotr Mickiewicz z Chobienic.  
W dniu 29 grudnia 2005r. podpisano umowę  
z Wykonawcą robót, który przyjął do wykonania 
zadania inwestycyjne pn. „Wykonanie stanu su-

rowego otwartego świetlic w Nowym Dworku  
i Lubogórze”. Termin wykonania zadań 30 czerwca 
2006 rok. Zadanie związane z wykonaniem świetlic 
w m. Nowy Dworek i Lubogóra zostało zapisane  
w budżecie gminy jako wydatki, które nie wygasa-
ją z upływem roku budżetowego 2005. 

Działa 600 – Transport i łączność 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych 

 
Lp. Nazwa i lokalizacja zadania Plan Wykonanie 
1. Modernizacja części ul. Osiedlowej przy Gimnazjum Nr 3 w Świebodzi-

nie 522.556 332.194 
2. Budowa parkingów w mieście 130.000 67.902 
3. Budowa drogi na Os. Żaków 474.314 431.141 
4. Modernizacja Placu Jana Pawła II 57.950 57.950 
5. Budowa drogi na Os. Widok 20.000 16.714 
6. Budowa dróg na Os. Słonecznym i Południowym 41.480 41.480 

Razem 1.246.300 947.381 
 
Ad. 1 Wykonano projekt budowlany na moderni-
zację ulicy Osiedlowej przez Firmę RESTA z Zielo-
nej Góry, uzyskano niezbędne pozwolenia, doko-
nano wyboru wykonawcy - DROGBUD i zawarto 
umowę na wykonanie robót z terminem zakończe-
nia robót do 30 czerwca 2006r. Zadanie związane  
z modernizacją ul. Osiedlowej zostało zapisane  
w budżecie gminy jako wydatki, które nie wygasa-
ją z upływem roku budżetowego 2005. 

Ad. 2 Wykonano parkingi na Os. Widok, Os. Łu-
życkim, dla części lokalizacji odstąpiono od budo-
wy parkingów z uwagi na protesty i sprzeciw 
mieszkańców (ul. Sikorskiego, Kawaleryjska). 
Opracowano projekt na parking przy ul. Studenc-
kiej. Dokonano wyboru wykonawcy - KOSTKA  
i zawarto umowę na wykonanie robót z terminem 
zakończenia robót do 30 czerwca 2006r. Zadanie 
zostało zapisane w budżecie gminy jako wydatki, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2005. 

Ad. 3 Dokonano wyboru wykonawcy (PPHU NIE-
WIADOMSKI) i zawarto umowę na wykonanie 
robót z terminem zakończenia robót do 30 czerwca 
2006r. Zadanie związane z budową drogi na Osie-
dlu Żaków zostało zapisane w budżecie gminy jako 
wydatki, które nie wygasają z upływem roku bu-
dżetowego 2005. 

Ad. 4, 5, 6 Dokonano wyboru Wykonawcy na pro-
jekt i zawarto umowę na wykonanie prac projek-
towych z Biurem Projektowym PROFIL, określono 
termin zakończenia prac do 30 czerwca 2006r. Za-
dania związane z pracami projektowymi zostały 
zapisane w budżecie gminy jako wydatki, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2005. 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno-
stek budżetowych 
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Lp. Nazwa i lokalizacja zadania Plan Wykonanie 
1. Zakup wiaty – przystanek autobusowy w miejscowości Wilkowo 8.113 8.113 

Razem 8.113 8.113 
 
Ad. 1 Zakupiono i ustawiono wiatę autobusową, 
istniejącą wiatę przestawiono w inne wcześniej 
uzgodnione miejsce. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieru-
chomościami 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych  

 
Lp. Nazwa i lokalizacja zadania Plan Wykonanie 
1. Uzbrojenie terenów na osiedlu Południowym 365.000 348.623 

Razem 365.000 348.623 
 
Ad. 1 W dniu 5 lipca 2005r. Gmina podpisała 
umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo - Wyko-
nawczym Budownictwa PRO-BUD ze Świebodzina 
na wykonanie robót na zadaniu pn. „Uzbrojenie 
terenów na Osiedlu Południowym w Świebodzinie 
– etap II”. Zakres robót obejmował wykonanie 
sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej. Po przekazaniu w dniu 11 lipca br. placu 
budowy, wykonawca przystąpił do wykonania robót. 
Termin zakończenia robót ustalono w umowie do 
30 listopada 2005r. W dniu 30 listopada br. wyko-
nawca zawiadomił Inwestora o zakończeniu robót  
i gotowości do odbioru. Roboty zostały odebrane 
w dniu 14 grudnia 2005r. 

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano 
Wykonawcę robót - PPHU NIEWIADOMSKI z Mię-
dzyrzecza na zadanie pn. „Wykonanie uzbrojenia 

na Osiedlu Południowym w Świebodzinie – etap III 
i IV”. Zakres robót obejmuje wykonanie sieci wo-
dociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  
W dniu 30 listopada 2005r. podpisano umowę  
i określono termin wykonania zadania do 30 czerwca 
2006 roku. W dniu 7 grudnia br przekazano plac 
budowy łącznie z projektem i dziennikiem budo-
wy. 

Zadanie związane z uzbrojeniem terenu na Osiedlu 
Południowym – etap III i IV zostało zapisane  
w budżecie gminy jako wydatki, które nie wygasa-
ją z upływem roku budżetowego 2005. 

Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa spo-
łecznego 

§ 6010 – Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesie-
nie wkładów do spółek prawa handlowego 

 
Lp. Nazwa i lokalizacja zadania Plan Wykonanie 
1. Zakup i objecie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo-

wego – dotyczy budowy budynku mieszkalnego 52 rodzinnego na osie-
dlu Południowym w Świebodzinie 552.500 552.500 

Razem 552.500 552.500 
 
Wniesiono aport na zwiększenie kapitału zakłado-
wego spółki zgodnie z uchwałą Nr 3/2005 Nadzwy-
czajnego Zgromadzenia Wspólników ŚTBS Sp.  

z o.o. w Świebodzinie z dnia 20 września 2005 rok. 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych 

 
Lp. Nazwa i lokalizacja zadania Plan Wykonanie 
1. Budowa komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownic-

twu mieszkaniowemu 161.726 138.874 
Razem 161.726 138.874 
 
Zgodnie z umową nr 19/BZP/04 z dnia 20 paździer-
nika 2004r. Wykonawca robót PPHU NIEWIA-
DOMSKI z Międzyrzecza zrealizował II etap umowy 
związany z wykonaniem nawierzchni drogi i chod-
nika. W ramach realizacji II etapu umowy Wyko-
nawca wykonał nawierzchnię drogi o długości  
ok. 222m z kostki betonowej o grubości 8cm na 
podsypce cementowo - piaskowej i chodnik o po-
wierzchni ok. 340m, z kostki 8cm na podsypce 

piaskowej. Roboty zostały odebrane w dniu 18 lipca 
2005 roku. 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych 
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Lp. Nazwa i lokalizacja zadania Plan Wykonanie 
1. Opracowanie kompleksowe projektu budowy Nowego Systemu Obsługi 

Klienta Gminy Świebodzin  30.243 30.243 
Razem 30.243 30.243 
 
W miesiącu marcu zakończono prace związane  
z adaptacją parteru Urzędu Miejskiego na centrum 
obsługi klienta. Prace wykonywał Zakład Ogólno-
budowlany Wilczyński ze Świebodzina. Zlecono 

prace jako zamówienie do 6 tys. EURO. 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno-
stek budżetowych 

 
Lp. Nazwa i lokalizacja zadania Plan Wykonanie 
1. Zakup kserokopiarki, klimatyzatora, sprzętu i programów komputero-

wych  194.476 189.737 
2. Zabudowa Biura Obsługi Klienta  4.450 4.450 

Razem 198.926 194.187 
 
Ad. 1 Na urządzenia komputerowe i oprogramo-
wanie Gmina Świebodzin dokonała zamówienia 
publicznego w trybie zapytania o cenę.  

Przetarg został wygrany przez firmę CompuTec 
S.A. ze Świebodzina i dnia 13 czerwca 2005 roku 
podpisano umowę Nr 15/BZP/05. W wyniku w/w 
umowy zakupiono m.in.: 

- klimatyzator do pomieszczenia z serwerami, 

- plater HB do wydziału Budownictwa i Zamó-
wień Publicznych, 

- komputery PC wraz z oprogramowaniem  
szt 11, 

- serwer sieciowy INTEL z oprogramowaniem 
MS Server 2003 + licencje użytkowników, 

- urządzenie ochrony sieci komputerowej 
„Proventia M 10” z oprogramowaniem. 

W miesiącu listopadzie przeprowadzono II prze-
targ na zakup sprzętu komputerowego, który wy-
grała firma „GOBIT” z Gorzowa Wlkp. W wyniku 
w/w przetargu zakupiono: 

- 4 zestawy komputerowe wraz z oprogramo-
waniem, 

- szafę dystrybucyjną. 

Z firmy „Waza” z Wrocławia zakupiono moduł 
„Kwity”, rozszerzenie funkcji finansowo – księgo-
wego systemu komputerowego „Sfinx”. 

Ad. 2 Zabudowę do Biura Obsługi Klienta zaku-
piono w firmie K.S. Olszewscy ze Świebodzina. 

Rozdział 75095– Pozostała działalność 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno-
stek budżetowych 

 
Lp. Nazwa i lokalizacja zadania Plan Wykonanie 
1. Zakup sprzętu medycznego  48.649 48.649 

Razem 48.649 48.649 
 
Po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
zakupiono w dniu 24 lutego 2005 roku zakupiono 
fabrycznie nowy kolonofiberoskop wraz z monta-
żem, uruchomieniem i przeszkolenie pracowników 
obsługi (umowa nr 8/BZP/05). Wykonawca umowy 
była firma OLYMPUS Polska Sp. z o.o. z Warszawy. 

Obecnie kolonofiberoskop został oddany w uży-
czenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie na podstawie 
umowy użyczenia z dnia 24 kwietnia 2005 roku. 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych 

 
Lp. Nazwa i lokalizacja zadania Plan Wykonanie 
1. Budowa garażu OSP w miejscowości Rosin  5.000 4.270 

Razem 5.000 4.270 
 
Wykonano kompleksowy projekt budowlano  
– wykonawczy budowy garażu na wóz bojowy 
OSP w miejscowości Rosin przy świetlicy wiej-

skiej. Opracowano kosztorys inwestorski, uiszczo-
no opłaty przy uzyskaniu opinii, uzgodnień i po-
zwoleń. 
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Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

§ 6053 – Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych 

 
Lp. Nazwa i lokalizacja zadania Plan Wykonanie 
1. Modernizacja kotłowni sali gimnastycznej przy PSP w Gościkowie 20.625 20.625 

Razem 20.625 20.625 
 
§ 6054 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 
Lp. Nazwa i lokalizacja zadania Plan Wykonanie 
1. Modernizacja kotłowni sali gimnastycznej przy PSP w Gościkowie 30.940 30.940 

Razem 30.940 30.940 
 
Wartość inwestycji: 51.565zł. 

Modernizacja kotłowni Sali gimnastycznej przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Gościkowie 
finansowana była z dwóch źródeł: 

20.625zł – Program Aktywizacji Obszarów Wiej-
skich – Województwo Lubuskie, 

30.940zł – Gmina Świebodzin. 

Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO wy-
grało Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe 
„LAF-ASSMAN” Marek Assman z Zielonej Góry.  

W ramach inwestycji wykonano następujące prace: 

- roboty demontażowe, 

- roboty budowlane, 

- technologia kotłowni z montażem kotła ga-
zowego o mocy 62KW, 

- montaż rurociągów technologicznych, 

- instalacja gazowa, wodociągowa, elektryczna 

i wentylacyjna. 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno-
stek budżetowych  

Plan - 58.978 Wykonanie - 58.976 

Dokonano następujących zakupów: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 – zestaw 
komputerowy, aparat cyfrowy, notebook HP, 
taboret gazowy, kserokopiarka, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 – kocioł 
gazowy oraz patelnia elektryczna, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 – kseroko-
piarka oraz tablica multimedialna,  

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 
– kocioł CO, zestaw komputerowy. 

Rozdział 80104 – Przedszkola  

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-
wych 

 
Lp. Nazwa i lokalizacja zadania Plan Wykonanie 
1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku filii Publicznego Przedszkola  

Nr 3 w Jordanowie 2.100 2.100 
Razem 2.100 2.100 
 
W dniu 20 września 2005 roku zawarto umowę  
z wykonawca firmą Usługi Instalatorskie WOD-
KAN-CO-GAZ H. Garbowski na włączenie odpływu 
ścieków z budynku filii Publicznego Przedszkola  

w Jordanowie do studzienki B 11 sieci kanalizacji 
sanitarnej zlokalizowanej na terenie posesji. 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno-
stek budżetowych 

 
Lp. Nazwa i lokalizacja zadania Plan Wykonanie 
1. Zakup zmywarki do PP nr 1 w Świebodzinie  6.000 5.991 
2.  Zakup zmywarki do PP nr 4 w Świebodzinie 6.332 6.332 
3. Zakup zestawu komputerowego  3.800 3.778 

Razem 16.132 16.101 
 
Ad. 1 W związku z wyeksploatowaniem się do-
tychczasowej zmywarki do naczyń w przedszkolu 
dyrektor przedszkola zebrał 4 oferty firm handlują-

cych tego typu urządzeniami i dokonał zakupu 
nowej zmywarki w Przedsiębiorstwie Wielobran-
żowym „RODAN” – Danuty Rożek w Zielonej Górze. 
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Ad. 2 Zmywarkę do naczyń FI 60 zakupiono w fir-
mie GASTRO – RODAN Centrum Wyposażenia 
Gastronomii i Hoteli w Zielonej Górze. 

Ad. 3 Zestaw komputerowy wraz z oprogramowa-
niem zakupiono na potrzeby głównej księgowej 
przedszkoli. 

Rozdział 80110 – Gimnazja 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno-
stek budżetowych 

Plan - 66.525 Wykonanie - 66.525 

Dokonano następujących zakupów: 

- Publiczne Gimnazjum nr 1 – drukarka kompu-
terowa, kserokopiarka, projektor, notebook 
HP, monitoring, 

- Publiczne Gimnazjum nr 3 – kocioł warzelny, 
obieraczka, zmywarka do naczyń, projektor 
oraz notebook HP szt. 2. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowu 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych 

 
Lp. Paragraf Plan Wykonanie 
1. Adaptacja terenu w fosie przy CPU na plac rekreacyjny 11.449  11.449 
2. Remont muru przy CPU 51.755 51.755 
3. Adaptacja szkoły podstawowej w Rosinie na świetlicę środowiskową 29.951 29.951 

Razem 93.155 93.155 
 
1. Wykonano dodatkowe boisko z kostki betono-
wej na podłożu betonowym o pow. 92m2. 

2. Przeprowadzono przetarg nieograniczony i wy-
brano wykonawcę na remont kapitalny muru 
ogrodzeniowego z cegły między ul. 1 Maja i Gar-
barską w Świebodzinie (przy CPU). 

3. Wykonano furtkę i wyremontowano bramę 
wjazdową na posesję przy świetlicy wiejskiej  
w Rosinie i wykonano I etap adaptacji pomiesz-
czeń po byłej szkole podstawowej na świetlicę 
środowiskową w m. Rosin. 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

Plan – 6.564 Wykonanie – 6.564 

Zakupiono dwa komputery do CPU. 

Dział 852 – Opieka społeczna 

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno-
stek budżetowych 

Plan - 3.550 Wykonanie - 3.550 

Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem 
zakupiono ze środków LUW do działu świadczeń 
rodzinnych. 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno-
stek budżetowych 

Plan - 3.566 Wykonanie - 3.566 

Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem 
zakupiono na potrzeby OPS. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona 
wód 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych 

 
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie 
1. Budowa centralnego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Świebodzin 151.695 150.464 
2. Odwodnienie wsi Ługów – rurociąg odprowadzający wody ze stawu 

wiejskiego 10.000 9.992 
3. Modernizacja i przebudowa rowu R-1 w Świebodzinie 19.000 19.000 

Razem 180.695 179.456 
 
Ad. 1 W związku z zakwalifikowaniem projektu pn. 
Budowa centralnego systemu kanalizacji sanitar-
nej na terenie gminy Świebodzin do przygotowa-
nia aplikacji do Funduszu Spójności trwają w dal-
szym ciągu prace związane z opracowywaniem 

niezbędnych materiałów. 

Pismo z dnia 26 września 2005r. z Ministerstwa 
Gospodarki i Pracy potwierdziło otrzymanie kom-
pletnego wniosku o dofinansowanie z Funduszu  
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Spójności dla projektu 2005/PL/16/C/PE/008 „Upo-
rządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gmi-
nie Świebodzin”.  

Zgodnie z umową Szamałek 26-ISPA-PL-SAO/ENV 
z dnia 15 marca 2004r. w dniu 19 grudnia br. Gmi-
na po otrzymaniu faktury przekazała na konto An-
tea Internationale kwotę 10.328 Euro. Na podsta-
wie umowy „Porozumienia o współfinansowaniu 
przygotowania przedsięwzięcia” z dnia 1 marca 
2004r. NFOŚiGW w dniu 29 grudnia br. przekazał 
na konto Gminy kwotę 47.642,06zł. W dniu  
19 grudnia 2005r. Komisja Europejska wydała de-
cyzję K(2005)5776 w sprawie przyznania dofinan-
sowania w ramach Funduszu Spójności dla projek-
tu 2005/PL/16/C/PE/008. 

Ad. 2 W dniu 25 listopada 2005 roku podpisano 
umowy z wykonawcami na realizacje zadania 
„Odwodnienie wsi Ługów”: z terminami zakoń-
czenia robót 15 marca 2006 oraz 30 maja 2006 rok. 

Zadanie zapisano w wydatkach budżetu gminy, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2005. 

Ad. 3 Zawarto umowę na wykonanie projektu bu-
dowy rowu R-1 o długości 1.100 mb, przebiegają-
cego od kolektora burzowego fi 1.000mm. na 
działce nr 355/1 przy ulicy Słonecznej w Świebo-
dzinie, przez Ogrody Działkowe im. 22-go lipca do 
torów kolejowych PKP i tzw. zbiornik retencyjny  
w kierunku Lubinicko, przez przepust sklepieniowy 
pod torami kolejowymi przy bazie PHU LECH przez 
ul. Poznańską do Jeziora Zamkowego w Świebo-
dzinie. Termin wykonanie projektu – 31 maja 2006 
rok. Zadanie zapisano w wydatkach budżetu gmi-
ny, które nie wydąsają z upływem roku budżeto-
wego 2005. 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych 

 
Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie 
1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych ul. Świerczewskiego w energię  775.774 775.774 
2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Łużyckiej 26.840 0 
3. Oświetlenie – ul. Związkowa w Świebodzinie 2.928 2.928 

Razem 805.542 778.702 
 
Ad. 1 W trybie przetargu nieograniczonego wy-
brano Wykonawcę robót na zadaniu pn. „Uzbroje-
nie terenów inwestycyjnych przy ul. Świerczew-
skiego w Świebodzinie – zadanie I”. W dniu 26 
lipca 2005r. podpisano umowę z Zakładem Wyko-
nawstwa sieci Energetycznych ENERGO-TECH 
Eugeniusz Pawlikowski z Niechanowa. Zakres ro-
bót obejmował wykonanie dwóch stacji transfor-
matorowych, kontenerowych i linii kablowej SN  
o długości 625m. Ustalono termin wykonania za-
dania do 26 października 2005r. 

Po przekazaniu placu budowy w dniu 2 sierpnia br. 
Wykonawca przystąpił do wykonania robót.  
W dniu 24 października 2005r. Wykonawca przeka-
zał Inwestorowi pismo o zakończeniu robót i go-
towości do odbioru. Komisja odbiorowa w dniu  
7 listopada br. rozpoczęła prace odbiorowe; zosta-
ły one zakończone 18 listopada 2005r. 

Ad. 2 Firma Interinwest nie opracowała projektu 
budowlanego i nie uzyskała w roku 2005 pozwole-
nia na budowę uzbrojenia terenów inwestycyjnych 
przy ul. Łużyckiej. Wobec powyższego nie mogło 
nastąpić przeniesienie pozwolenia na budowę na 

Gminę Świebodzin i uzyskania warunków z ENEA. 

Ad. 3 Gmina Świebodzin zleciła Firmie Nadzory  
i Projektowanie, Andrzej Wojciechowicz, ul. Woj-
ska Polskiego 33B/1 ze Świebodzina wykonanie 
projektu technicznego wraz z opracowaniami  
kosztorysowymi oświetlenia drogowego przy  
ul. Związkowej w Świebodzinie, wg Warunków 
Przyłączenia WP nr 239/U/4/2005 wydanych dnia 
20 czerwca 2005 roku przez Grupę Energetyczną 
„ENEA” SA, Rejon Energetyczny Świebodzin. 

Prace projektowe w/w sieci oświetleniowej przy  
ul. Związkowej w Świebodzinie wykonane zostały, 
zgodnie z umową, w ustalonym terminie - do dnia 
20 października 2005 roku. 

Budowa nowych punktów oświetleniowych przy 
ul. Związkowej w Świebodzinie (wykonanie inwe-
stycji), będzie możliwe po zabezpieczeniu środków 
finansowych w Budżecie Gminy w 2006 roku. 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz 
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 

 
Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie 
1. Zakup i objęcie akcjami oraz wniesienie wkładów do spółek prawa han-

dlowego - Świebodziński Park Przemysłowy  50.000 50.000 
Razem 50.000 50.000 
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W dniu 21 czerwca 2005 odbyło się walne zgro-
madzenie spółki Świebodziński Park Przemysłowy 
sp. z o.o., na którym dokonano m.in. zmian  
w umowie spółki umożliwiających rejestrację  
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po ponowieniu 
wniosku o rejestrację spółka uzyskała wpis w KRS 
30 czerwca 2005. Po założeniu rachunku bankowe-
go spółki przelano na niego kapitał założycielski  
w wysokości 50 tysięcy złotych. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice  

i kluby.  

§ 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych 

Plan – 3.923 Wykonanie – 3.923 

Zakupiono patelnię do świetlicy wiejskiej w m. Wil-
kowo. 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 

§ 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budże-
towych 

Lp. Nazwa i lokalizacja zadania Plan Wykonanie 
1. Modernizacja trybun z budynkiem spikera na Stadionie Miejskim w Świe-

bodzinie (projekt) 8.540 8.540 
2. Budowa mini – boiska na Stadionie Miejskim w Świebodzinie 73.052 73.052 

Razem 81.592 81.592 
 
Ad. 1 W dniu 4 października zawarto umowę  
z firmą Zakład Budowlany M – R SYSTEM na wy-
konanie opracowania mapy do celów projektowych 
dla działki nr 432/6 w Świebodzinie oraz dokumen-
tacji projektowej przebudowy trybun stadionu 
wraz z kosztami inwestorskimi i formularzami ofer-
towymi. 

Ad. 2 W rezultacie dokonania przez zamawiające-
go wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego została zawarta w dniu 28 listo-
pada 2005 roku z firma Budownictwo Hydro  

– Energetyka DYCHÓW Sp. Z o.o. umowa za wy-
konanie podbudowy pod nawierzchnię mini – bo-
iska na terenie otwartym Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Świebodzinie. 

Zawarto również umowę o pełnienie nadzoru bu-
dowlanego z firmą Zakład Ogólnobudowlany M-R 
SYSTEM. 

Zadania zapisano w wydatkach budżetu gminy, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2005. 
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