Zarządzenie Nr 95 l 20'10
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 16 sierpnia 2010 roku

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu miasta
i planów finansowych instytucji kultury za okres l półrocza 20{0 roku

Na podstawie ań.266 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych ( Dz'U z 2009 roku Nr 157 , poz' 1240 z poŹniĄszymi zmianami ) ustala się

co następuje:

$ 1. Przedstawia

się

Radzie Miejskiej w Wągrowcu informację z wykonania

miasta za okres l połrocza 20'10 roku

budŻetu

zgodnie zzałącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia'

$ 2. Przedstawia Się Radzie Miejskiej w Wągrowcu

finansowych za okres l połrocza 2010 roku:

informacJę

z wykonania

planow

1) Miejskiego Domu Kultury zgodnie zzałącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
2) Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie zzałącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
3) Muzeum Regionalnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia'

s 3.

lnformacje

Obrachunkowej.

$

o

ktorych mowa W

4. Zarządzenie wchodzi

s 1i2

przekazuje

się Regionalnej

w zycie z dniem podjęcia.

RZ

lzbie

2

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr g5 12010

Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 16 sierpnia 2010 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za l połrocze 2010 rok
Budzet miasta Wągrowca na 2010 rok po zmianach dokonanych na przestrzeni
l pÓłrocza 2010 roku po stronie wydatkow zamknął się kwotą
59 g28,|00,00 zł
Jest wyŻszy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 200ó roku
o kwotę
7 M6 686,00 zł
Zmiany jakie zostały dokonane W poszczególnych działach w omawianym okresie ilustruje
ponizsza tabela:

Wyszczegolnienie

Zwiększenia

Rolnictwo iłowiectwo
zwrot częścipodatku akcyzowego zawańego
cenie oleju napędowego

*

W

Transpoń iłącznośÓ

*

budowa ulic: Wodnej, Letniej, Zeglarskiej
Wioślarsk

Gospodarka

*

mieszkaniowa

Wlkp.)
leśny

Działalnośó usługowa

*

studium programowo przestrzenne

1 275,00 zł
1 275,00 zł

5 010 400,00 zł
5 010 400,00 zł

i

i
ściezkęl

regulacje stanu prawnego gruntów pod
spacerową ( dojŚcie od ulicy Piaskowej do
Powstańców
* podatek

Zmniejszenia

ulicy l
l
l

zo 237,00 zł|

lo

000,00 zł

l
l

z37,OO

l

złl

80 000'00 zł
B0 000,00 zł

3

Administracja publiczna

*

20 100'00 zł
20 100,00 zł

promocja miasta

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
* wybory prezydenckie w tym: diety dla członków
komisji biorących udział w l i ll turze wyborów,
wydatki rzeczowe

l
l

łą 384,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

l
|

6 000,00 zł

przeciwpożarowa
* remont budynku remizy oSP

l

54 000,00 zł

odsetki od obligacji
odsetki odpoŻyczki

oświata iwychowanie
* usługi sprzętowo transpońowe związane z niwelacją
boisko SP Nr 4
terenu
* budowa- trzech szkolnych placow zabaw dla dzieci w

*
*
*
*

szkołach podstawowych
zakup pomocy
remont sanitariatów uczniowskich w SP Nr
remont nawierzchni asfaltowej boiska szkolnego

dydaktycznych

SP Nr4

,,Moje boisko Orlik2012"

Ochrona zdrowia

*

dotacja w ramach ,,Programu współpracy z
organ izacjami pozarządowym i''

6 000,00 zł

i
-- |
54 000,00 zł l

obsługa długu publicznego

*
*

44 384,00 zł

4

470 500,00 zł
445 500,00 zł
25 000,00 zł

|
l

898 570,00 zł|1230 000,00 zł
36 600,00 zł

|

716 000,00 zł

l
|
w |

35 970,00 zł
go 000,00 zł
80 000,00 zł

|

|

--| 1230 000,00zł

'l2 000,00 zł
12 000,00 zł

4

*
*
*
*
*
*
*
*

Pomoc społeczna
wynagrodzenia osobowe pracowników
zasiłki stałe iokresowe
składka na ubezpieczenie zdrowotne
dozywianie dzieci
spłata niesłusznie pobranych zasiłków
obsługa świadczeń alimentacyjnych
organizacja wypoczynku dla dzieci z Gminy Gorzyce
zasiłki celowe

383 955,00
20 021,00
106 164,00
148,00
180 700,00
19 800,00
42 122,00
15 000,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
*
realizaĄa programu operacyjnego Kapitał Ludzki

210 4'|7,00 zł
188 323,00 zł

*

pn.

,,Aktywizacja Wągrowczan - równe szanse''

zasiłki celowe

Edukacyjna opieka wychowawcza
dla uczniów o charakterze socjalnym
- stypendia
dotacja w ramach ,,Programu współpracy z

*

or

ganizai1a

mi

poza rząd owym

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

*

*
*

urządzenie placów zabaw
gospodarka odpadami
monitoring jakoŚci wód j. Durowskiego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
podmiotowa dla MBP na zakup ksiązek
- dotacja
dotacja podmiotowa dla MDK na zakup utworów
muzycznych
* dotacja inwestycyjna dla MDK na zakup sceny z
zadaszeniem
* dotacja inwestycyjna dla MDK dostawa i montaz
nowych obiektywow systemowych do projekcji

*

*

filmow
zabezpieczenie środków na przygotowanie
dzenie cvklu imorez kultural

i

zł
zł
zł
zł
zł
zł

ż

22 094,00

zł-

22

;

O}4,OO

22 094,00 zł

|
-- |

150 375,00 zł
150 375,00 zł|

i''

*

zł

416 680'00
253 680,00
130 000,00
12 000,00
21 000,00

13 000,00 zł

zł
zł
zł
zł
zł

250 387,00 zł
'l0 000,00 zł
8 540,00 zł
163 000,00 zł
'15

13 000,00 zł

000,00 zł

53 847,00 zł

21 000'00 zł
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*

organizacj a imprez ogólnom iejskich
dotacja w ramach ,,Programu współpracy z
o rg a n izacj ami pozarząd owym i''

Kultura lizyczna i sport
,,Moje boisko Orlik2012"
organizacja imprez spońowych
dotacja inwestycyjna dla OSiRu zakup przyczepy do
mikrociągnika i dmuchawy plecakowej
* opracowanie dokumentacji
na budowę nawierzchni

*
*
*

dróg na terenie oSiRu

ogółem zwiększenia i zmniejszenia:

Plan

dochodów

zamknĄ się

po zmianach

kwotą

15 000,00 zł
6 000,00 zł

1
1

294
230
22
22

500,00
000,00
000,00
500,00

zł
zł
zł

20 000,00 zł
8 903 280,00 zł

'a

756 594,00 zł

dokonanych na przestrzeni l półrocza 2o1o roku
55 719 600,00 zł

Planowane przychody na 2010 rok Wynoszą
i pochodzić będą:
* ze sprzedazy papierów wańościowych w kwocie

*
*

zł

6 056 000,00 zł
2 000 000,00 zł

Srodki uruchomiono w miesiącu lipcu 2010 roku.
przychody zzaciąniętych poŻyczek i kredytów

2 814 400,00 zł

z wolnych środkóW uznawanych zgodnie z ustawą o finansach
publicznych jako nadwyzkę środków pienięznych na rachunku
biezącym budżetu

1 241600,00 zł

W 2010 roku z

dochodów własnych zaplanowano wykup papierow wańościowych
na łącznąkwotę
1200 000,00 zł
Wykup XlV i XV serii po 600 000,00 zł przewidziany jest w miesiącu grudniu 2010 roku.
W l połroczu 2010 roku dokonano spłaty poŻyczki w wysokościłącznej 323750,oO zł na
plan 647 500,00 zł.

wynosi
wysokości

Stan zadłuŻenia na koniec l połrocza 2010 roku
21 226 25O,OO zł
i związany jest z emisją papierów wańoŚciowych (obligacje komunalne) 18 400 000,00 zł
orazz zaciągniętymi pozyczkami w
2 826 25O,OO zł

Wańośćnominalna niewymagalnych zobowiązan z tytułu udzielonych poręczeń
i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła
340 000,00 zł
Natomiast wańośÓ niewymagalnych zobowięan z tytułu poręczeń i gwarancji
przypadających do spłaty w 2010 roku wynosi
72 000,00 zł
Wielkośćta jest zabezpieczona w budzecie na 2010 rok w postaci rezerwy celowej.
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W postaci rezenły celowej w wysokości 50 000,00 zł zabezpieczone są środki na
realizację zadan własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto w rezerwie
celowej W wysokości90 000,00 zł zabezpieczone są środkiz tytułu planowanego
poręczenia dla spółki Aquapark'

Realizacie dochodów

za okres l półrocza

2010 roku przedstawia poniższa tabela:

7

I

9OO iGospodarka komunalna i ochrona
iśrodowiska

q?q

i

Dział 010

-

:

91.31

zł

50 000,00 zł

2,91

55 719 600'00 zł 26 518 652'39 zł

47,59

Rolnictwo iłowiectwo

Plan

', 275,00

Rozdział

]

zł Wykonanie

1 274,95

Plan

Wyltpląuę

i

nazwa rozdziału lpą|ąg-rą!q

0'l095

511 976,35 zł

1 716 000,00

Kg|tuyą !i4l19z-1ę i qp-o-(

RAZEM

560 680,00 zł

s

- Pozostała działalnośó

1 2.7F,99 zł

Dotacje celowe otrzymane z
budŻetu państwa na realizację
zadań biezących z zakresu
administracj i rządowej oraz innych
zadan zleconvch qminie ustawami

2010

1 275,00

zł

zł 100,00 %
oń

1 274,95 zł

100,00

zł

100,00

1 274,95

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową na zadania zlecone w wysokości
1274,95 zł z przeznaczeniem jako zwrot podatku akcyzowego zawartego W cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600

-

Transport lłącznośó

Plan

136 038'00

Rozdział

:

i

!?z-Y9-r.ołQzlę!v !pątąg-rą!!ł

60004

- Lokalny

zbiorowy

]

zł Wykonanie 73793,02zł 54,24 oń

transport

Dotacje celowe otrzymane z gminy
na zadania biezące realizowane na
podstawie porozumień między
iednostkami samorzadu tervtorialn.

s

i

i

i
i

i

2310

Plan

%

105 038'00 zł

51 130'00 zł

48,68

105 038'00 zł

51 130,00 zł

49,69

B

Zgodnie z zawańym porozumieniem w dniu 31 grudnia 2oo9 roku w zakresie transportu
zbiorowego dotację pzekazała Gmina Wiejska Wąrowiec'
60014

- Drogi publiczne

powiatowe

Dotacje celowe otrzymane z
powiatu na zadania bieŻące
realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami

Dotację

2320

{ 000,00 zł

1 000'00

zł

100,00

1 000,00 zł

1 000,00 zł

100,00

w wysokości 1 000,00 zł przekazało Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

pokrycie kosztów zarządzania drogą powiatową - ul. Lipowa.

Uzyskane wpĘwy za zajęcie pasa drogowego

21 663,02 zł.

za

na

okres l półrocza 2010 roku wynoszą

Dział 700 _ Gospodarka mieszkaniowa

Plan

1 520 000'00

Rozdział

nazwa rozdziału / paragrafu

70005 - Gospodarka gruntami

zł Wykonanie

S i

i

i 1 520 000,00 zł

ttięt']qhq!'gśq!ąĘ'j
Wpłyłvyz opłatza zarząd,
uzytkowanie i uzytkowanie
ry|.ę-gz-y9!ę l ięlq g Ę qngśg i
Dochody z nĄmu i dzierŻawy
skład n ików majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorząd u
lub innvch iednostek

Plan

478 221,63

zł 31,46

o/o

Wy!-ol-ąnLę

%

l7g??1,_6.g.rt

q:l'4q

0470

320 000,00 zł

274 153,96 zł

85,67

0750

200 000'00 zł

98 369,24 zł

49,18

zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umÓw o
pq-Q qb,lym chalakte rze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własnościn ieruchomości

0770

1 000 000,00 zł

105 698,43 zł

10,57

Wysokie wykonanie wpływów z opłat za zarząd i uzfikowanie wieczyste wynika z faktu, iŻ
termin płatnościtych naleznościprzypadał na 3'1 marca biezącego roku' Dochody z najmu
i dzierŻawy przebiegają zgodnie z planem.

odnotowujemy natomiast niski wskaŹnik wykonania dochodów ze sprzedaŻy mienia
komunalnego, spowodowany przede wszystkim niewielkim zainteresowaniem nabycia

mienia komunalnego, w tym:
" lokali mieszkalnych _ nie sprzedano zadnego lokalu (brak wniosków); jedna transakcja
przygotowana przezWydział do sfinalizowania na kwotę około 100.000 zł nie doszła do
skutku, z uwagi na rezygnację wnioskodawcy na etapie spisywania protokołu uzgodnień;
* działek budowlanych:
- przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - intensyfikaĄa sprzedaŻy
winna nastąpić w ll półroczl, po uprawomocnieniu się uchwały w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonowskiego, które pozwoli na
rozpoczęcie procedury podziału i sprzedaŻy tych atrakcyjnych terenów,
terenów inwestycyjnych - podmiot zainteresowany nabyciem terenów zlokalizowanych
przy obwodnicy miasta poinformował o czasowym przesunięciu realizacji inwestycji, a tym
samym ewentualnego nabycia gruntów.
Mimo niskiego stopnia wykonania dochodów na dzień 30 czerwca biezącego roku
i tymczasowej rezygnacji zainteresowanego nabyciem terenów inwestycyjnych w rejonie
ul. 11 Listopada, wykonanie na koniec roku winno byÓ zrealizowane W zdecydowanie
wyŻszym stopniu.

-

Dział 750

-

Admlnistracja publiczna
Plan

174 200,00 zł

Rozdział
nazwa rozdziału l paragrafu

79.911

Plan

yvgjęwÓ9łltię
- Urłęqy

Dotacje celowe otrzymane z
budzetu państwa na realizację
zadan biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadan zleconych gminie ustawami

Wykonanie

2010

84 153,90

zł

Wykonanie

48,31olo

i

%o

łti !9,?2

199 łQ-Q,99 łti

799?9,-o9

158 200,00 zł

78 008,00 zł

i

49,31

'10

Dochody jed nostek samorząd u
terytorialn ego związane z
realizaĄązadan z zakresu adm.
rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

2360

0,00 zł

17,08 zł

Na działalnoŚć administracji wykonującej zadania zlecone Wojewoda przekazał dotację
w wysokości 78 008,00 zł.
Uzyskane dochody w wysokości17,08 zł związane są z realizacjązadań zleconych _
opłata za udostępnianie danych osobowych.

Z9Q?9

-

Urłęqy

gllitt

Wpływy zroŻnych

:::l

]iili

dochodów i

Dochody tworzą: rozliczenia
rozmowy telefoniczne.

0970

z lat

1

.19 9QQ,9Q

i

16 000,00

łł1 9 1?9,82 zł: qq,91
złi

6128,82złi 38,31

ubiegłych oraz naliczone prowizje, zwrot za

Dział751 - Urzędy naczeInych organów władzy państwowej, kontroti i ochrony
prawa oraz sądownictwa
PIan

48 544,00

Rozdział
nazwa rozdziału / paragrafu

zł Wykonanie

Plan

s

- Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej,

46 466,00

zł

Wykonanie

95,720ń

%

7510'|

Dotacje celowe otrzymane z
budzetu państwa na realizację
zadan biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innym
zadan zleconych gminie ustawami

2010

i

4 160,00 złi

?99?,99 zł

50,05

2 082,00 zł

50,05
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W tabeli powyzej pokazana została dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania
zlecone - prowadzenie stałego rejestru wyborców.

- Wybory Prezydenta
Bręęłpqęp g itęj Ęq!ęliej

75107

11g-91,99

l

Dotacje celowe otrzymane z
budzetu państwa na realizację
zadań biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innym
zadan zleconych gminie ustawami

2010

4:

44 384,00 zł

11384,00 zł

100,00

44 384,00 zł

100,00

Przekazana dotacja celowa związana była z wyborami prezydenckimi.

Dział 754

-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan

45 000,00

Rozdział
nazwa rozdziału / paragrafu

754'16

zł Wykonanie

18 334,70

Plan

Wykonanie

s

zł

40,74

oń

o/o

- Straż Miejska

Grzywny, mandaty i inne kary
e od ludnoŚci

i

0570

i

45 000,00 zł

i

18 334,70

złi 40,74 %

Wpływy z tytułu mandatow nałozonych przez Straz Miejską. W stosunku do osób,
ktore nie uregulowały mandatu, sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu
Skarbowego celem windykacj

i.
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Dział 756

-

Dochody od osób prawnych, od osób lizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowościprawnej oraz wydatki związane z ich
poborem

Plan

zł Wykonanie

23 981456'00

10 973 771,78

zł

45,76

oń

i

Rozdział

:

nazwa rozdziału /

paragrafu

i
i

Plan

s

Wykonanie

o/o

i

75601

-Wpływyzpodatku

dochodowego od osób
rizyęzlyęł'

11 -oQQ,99

rt

7 2_9t,77

4

9?,9P
46,88

Podatek od działalnoŚci
gospod a rczej osób fizy czny ch
opłacany w formie kańy
pqdątllqwęj

0350

14 000,00 zł

6 562,89 zł

odsetki od nieterminowych wpłatz

0910

0,00 zł

721,88 zł

ułu podatków i o

- Wpływy z podatku roln.
podatku leśnego, podatku od
czyn nościcywi l noprawnychn
podatków i opłat lokaInych od
osób prawnych i innych jedn.
75615

2734 856'46 zł

9t9?-iląągyjr'yg-b
Podatek od nieruchomości

q-q]

q

0320

------------1_

l1

i

_99.q

9qg

'99

zł 2 363 346'46 zł

lo5,00 zł

Podatek leśny
Podatek od środków

!tąlppq{gwygh
Podatek od czynności

9ywiĘqp|?W|'-y9-l]

__

Rekompensaty utraconych
dochodóww podatkach i opłatach
lokalnych

q.qqq

2680

l

|l

427.00 zł

60,57

2 353,00 zł

9?,7P

78 827,00 zł

6q,9Q

zł

6 466,00 zł

572 425,00 zł

283 437,00 zł

a Zqq

'99

17,!p

49,52
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- Wpływy z podatku roln.
podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od
czyn nościcywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych
qd oęÓĘ tłłlrqłnygł'
75616

Ę-ocątę( qd
ĘpQ"ą!ęls

-l!ętqqhqmqqqi ]

lgl!-y

ł!j qq'7g
zł: p9,!7
'?1
? ??2,19 złi !?,7!

2*3-87 397'-o9

j
i

qq]9

? gqq 9qq

qqzq

'99

zł

5 901 ,00 zł

-1

-69Z ZQq

i

89,00 zł
Podatek od środkow

!lą-lppq!'.tqYYy9h ] qq19
Ęgc-ą!ęb qd ępącltQw i QątqryLł!

]

331 000,00 zł

qqqq

i

61,80

6.41 złi

46.47

55,00 zł

153

81

69 725,94 zł

pgQw
..-'t qqzq
'
Wp]rryy ą gpląly !?|99wel ] q€9
i

9ptą1ą q9 p99!ąqąĘią

Podatek od

czynnosci

i

i

i opłat

395,06 zł

308 000,00 zł

123 973,50 zł

40,25

i

_cyw!t!qp|ąW|:''-y9.l] j
odsetki od nieterminowych wpłat i
podatków

z tytułu

1 z-Qp'pQ 4ł

qqaq

42,14

ooto

0'00 zł

3 695,14 zł

odsetki od nieterminowych wpłat naliczone od podatków zostały przekazane przez Urzędy

Skarbowe.

75618 - Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jst na
pgq9Ęry!ę 99t3w

Wplylvr

ł _opłąty g_l!ątĘ-o-ryęj

0410

Wpływy z opłatza zezwolenia na
gpg-eqą4 ąllsqh_o]-q

0480

Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przezjedn. sam. teryt.
na podstawie odrębnych ustaw

0490

i

-1_____--_____--

28 000,00 zł

i

14 848,50

złi

53 03

14

Wysokie wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaŻ alkoholu wynika z faktu,
iŻ w omawianym okresie na rachunek bankowy Wpłynęłydwie raty. Trzecia rata płatna jest
do końca września 2010 roku.

75621- Udziały gmin w
podatkach stanowiących
d-oq-Ę Qd Ęt'dłę!q pą-!]ę!rvą

12 328 958,00 zł 4 992 353,73 zł

Podatek dochodowy od osób
ti4t19z1yc\

0010

Podatek dochodowy od osób
prawnych

0020

40,49

40,35

i

375 000,00 zł

,i

i

168 415,73 złi

44,91

Biorąc pod uwagę fakt, Że w ll półroczu udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych są znacznie wyzsze, to jednak istnieje obawa o wykonanie planu. Wstępnie
szacuje się, ze do pełnej realizaĄi planu zabraknie ponad 600 000,00 zł'

75647 _ Pobór podatków, opłat
i nie podatkowych należności

tt'dłęlgwygb

l

Wplylvy z |9ł!!y9h

l

gPtąl

odsetki od nieterminowych wpłat z
tyty]t] p-oQą!!Qw i

qpląt

Pozostałe odsetki

i

4

47,04

000,00 zł

8 152,55 zł

p9,29

091 0

116 000,00 zł

53 699,95 zł

46,29

0920

7 000,00 zł

137 000'00 zł
qq9-0

'14

i

91+19,27

j

2 595,77 złl

37,08

Dział758 - Różne rozliczenia
Plan

'l7 725 018'00

Rozdział

nazwa rozdziału l paragrafu

75801

- częśćoświatowa

subwencji ogóInej dla jednostek
du tervtorial

s

zł Wykonanie

9 158 657,65

Plan

12717 207,00 zł

zł

51,67

Wykonanie

7 825 976'00 zł

o/o

%

61,54
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Subwencje ogólne z budzetu

2920

ństwa

12 717 207 ,00

75814 - Różne rozliczenia
finansowe

Wy99B9ś-c!

0900

61,54

li
ii

?

1il

-9q?r99

złl
'l 077 480,00 zł j
i-------------

50,00

2

154 962,00

złi 1 O77 480'00 zł i

50,0o

0,00 zł

197 197,9p

4l

56,00 zł

q,gq

i

r

:i

|94ly9!

i

2*71? 3.97'9Q.łł

Odsetki od dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej

Wply-wy ą

złi 7 825 976.00 zł

qqgbqdgw j

99.q qqq

Wpłata środków finansowych
z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie
z upływem roku budŻetowego

wygasają

zł

q-glq ??9-1199,99 zł

ii
Wpływy zwpłatgmin i powiatow na i 6650
rzeczjst na dofinansowanie zadań l
inwestycyjnych izakupów
i
llwęplyqyjlyqh

'99

1

i

35 600,00

łt

19,!7

419.13 zł

9,9?.

91 99Q,99

35 600,00

i
:

100,00

l
i

ii

i
i

6680

i

116 387,00 zł

116 836,72zł

100,39

i

i

z

tytułu pozostałych odsetek spowodowane jest tym,
iz stan środków pienięznych na rachunku bankovvym w l półroczu 2010 roku nie pozwolił

Niskie wykonanie dochodów

na zakładanie lokat terminowych w innych bankach nieco Wyzej oprocentowanych, anizeli
rachunek podstawowy. Srodki jakimi dysponowaliśmy pozwoliły na biezącą relalizaĄę
zobowiąan. Plan na rok 2010 ustalony został na poziomie wykonania 2009 roku.
Szacuje się, iŹ do końca biezącego roku plan nie zostanie wykonany W kwocie około
250 000 zł.
Srodki finansowe w wysokości 2235 4oo,oo zł zgodnie z podpisaną W dniu 16 kwietnia
2010 roku umową zostaną uruchomione w ll połroczu biezącego roku.

16

Zgodnie z umową zawarilą w dniu 30 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zwrotu
kosztów budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych Miasto
i Gmina Margonin dokonała wpłaty w wysokości
35 600,00 zł'

Z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. adaptacja budynku przy ulicy Taszarowo 9 na
mieszkania socjalne oraz na pomieszczenia dla ośroóka Heniuilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego dla dzieci ze Spręzonymi Niepełnosprawnościami -pochodzi kwota
116 836,72 zł'

75831_ Częśó równoważąca

gmin
----------i--zbudŻetu
i 2920

q'a.pgę-'1ci! qgg!-r-'ej Q[a

Subwencje ogólne

państwa

I

i

11919?,99

i

l

łłi

135 462,00 złi

97 73!,99

3]ł

j

9q'9q

67 734,00

złl

50,00

Dział 80f _ oświataiwychowanie

Plan

804 931 ,00

zł

Wykonanie

428 594,69

zł

53,25

oń

Rozdział
nazwa rozdziału l paragrafu

_g9:|

91

: 9rbqly pq9ę!ąygwę

Dochody z nĄmu i dzierŻawy
skład n ikow majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorząd u
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
:qQqĘym qharakterze

0750

Dotacje celowe otrzymane z
budzetu państwa na realizaĄę

2030

35 970,00 zł 100,00

6330

50,00

wtąęlyq!

-łąq-ą!'!

pięZ-ągyqh

9-r!]

Dotacje celowe otrzymane z
budzetu państwa na realizację
inwestycji izakupów
własnvch omin

i

9 900,00 zł

i

9 167,10 zł

92,60

L!
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Wyzsze wykonanie dochodów z tytułu dzierŻawy miało miejsce SP Nr 3 i sP Nr 4 głównie
z powodu wynajęcia dodatkowo pomieszczeń lekcyjnych dla firm zewnętrznych w celach
szkoleniowych.

80103 _ oddziały przedszkolne
ry 9z_l!glą-c-Ę Pgq 9tąy9wyc h

Dotacje celowe otrzymane z gminy
na zadania biezące realizowane na
podstawie porozumień między
jednostkami samorządu
terytorialnego

2310

5'a21,00 zł

2 560'50 zł

5 121,00 zł

2 560,50

i
I

50,00

zł|' 50,00
i

Zgodnie z porozumieniem Nr 158/09 z dnia 21 paŹdziernika 2009 roku Gmina Wiejska
Wągrowiec dokonała zwrotu kosztów za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych.

99]t91 - ĘrłędęrKq!-ą. .. -..-

?19119,9Q rt

Dotacje celowe otrzymane z gminy
na zadania biezące realizowane na
podstawie porozumień między
jednostkami samorządu
!ę-v!pri-ąhęsq

2310

310 440,00 zł

Wpływy do budzetu nadwyzki
środków obrotowych zakładu
budzetoweoo

2370

5 000,00 zł

il

l

tęq qrl'-o9

ł:łiqq,g?

155 220,00

złi

5 091 ,09 zł

i

50,00

101,82

Dotacja przekazana przez Gminę Wiejską Wąrowiec zgodnie z zawańym w dniu
21 paŹdziernika 2009 roku porozumieniem Nr 15812009 w sprawie zwrotu dotacji za
uczniów, ktorzy korzystają z Przedszkoli Miejskich.
Za rok 2009 nadwyzka środków obrotowych z zakładów budzetowych - Przedszkoli
miejskich wynosiła 5 091 ,09 zł izostała przekazana na konto budzetu miasta.

9Q]t ]l9

: 9l-'nnąłlą

Dochody z najmu i dzierŻawy

skład n ików majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorząd u
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

18

pomieszczeń znacznie wzrosły, z uwagi na większe zainteresowanie
Dochody z wynajmu
"fizycznych
hali spońowej. Ponadto
W obiektach zamkniętych
śporternosóo

z

tj

a

pomieszczeń s2tolńycn korzystały firmy zewnętrzne,

uwzględniony W planie finansowym na etapie planowania'

wynajem ten nie był

opłaty związane z funkcjonowaniem lodowiska: bilety wstępu, a takŻe wypoŻyczanie
łyŻew były niŻsze z powodu mniejszej frekwencji.

Dział 851

-

ochrona zdrowia

-

Plan

Dział 852

-

4',1,19

A

--%

Pomoc społeczna
Plan

Rozdział
l\9ZuLlą1

_

zł Wykonanie

pz.l1yg r91ą4i9!yl

8 698 760,00

zł Wykonanie

:

ii s

! pąrągąfl' i

-g9?_o-3_9śtqqriwępąrę!ą
Dotacje celowe otrzYmane z
budzetu państwa na realizację
zadań b iezących z zakresu

Dochody jednostek samorządu
terytorial n ego związane z
realizaĄązadan z zakresu adm.
rządowej oraz innych zadań
zleconvch ustawami

i

4 573 991,53

i

Wy!t-o-|en|-ę

i
i

335 620'00 zł

i

", 2010

335 520,00 zł

2360

100,00 zł

i

zł

i

17+9?1'99 4

52,58

1

i

174 743,00 zł l

181,39 zł

o/o

i1g

9?,12
52,08

181 ,39
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Plan dochodów na całośćzadan zleconych określaWojewoda. Dla budzetu miasta
zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego przypada 5,0 oń. Poniewaz Wojewoda nie dokonał korekty planu zadań
zleconych, stąd tez nie moŻna było zmieniÓ udziału, ktory przypada gminie'
85212 - Swiadczenia rodzinne,
zaliczka a me ntac yina oraz
składki na ubez. emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
9p9lę9?-'!ę99
odsetki od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem
procedur o których mowa w ań.184
ustawy, pobranych nienaleznie lub
Ii

3 431 660,22 zł
0900

3 000,00 zł

1 905,53 zł

63,52

6 836 600,00 zł 3 380 000,00 zł

49.44

w Lą.o rn Lętll ęj wygq-rpśql
Dotacje celowe otrzymane z
budŻetu państwa na realizację

zadań biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
z.?ą?I 4|999-t'y9h 9 |4! l ię yqląwąmj
Dochody jed nostek samorząd u
terytoria n ego związane z
realizaĄązadan z zakresu adm.
rządowej oraz innych zadań

2010
2360

42 122,00 zł

35 620,52 zł

84,57

2910

25 000,00 zł

14 134J7 zł

56,54

l

Wpływy ze zwrotow dotacji oraz
płatności,w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszen iem
procedur, o ktorych mowa w
art.1 84 ustawy, pobranych
nienaleznie lub w nadmiernej
oscr

w

Przekazana dotacja dotyczy realizacji zadan zleconych
zakresie
świadczeń
rodzinnych.
Dochody własne związane z realizai1ą zadań zleconych stanowią kwotę 35 620,52 zł,
wpływy ze zwrotów dotacji Wynoszą 14 134,17 zł'

85213

- Składki na ubezpieczen.

zdrowotne opłacane za osoby
pobierające n iektóre świadczen.
z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne

52 256,00

złi

28 850'00 zł

55

20

Dotacja na realizację składek zdrowotnych została przekazana do wysokoŚci potrzeb
samorządu miejskiego.

- Zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki na
u bezpieczenia emerytalne
irę-llpwę

85214

Wpływy

ł |-o4ly9[

426 512.00 zł

qqgbqdQw

Dotacje celowe otrzymane z
budŻetu państwa na realizację
h zadan biezacvch omin

0970

i

2030

i

p1?ę9!,19

1 9-0Q,9-o zt

1 70.9'19 zł l

425 212,00 zł

341 151,00 zł

Spłata nienaleznie pobranego zasiłku celowego, okresowego
udzielonego w latach poprzednich

wynosi

Dotacje celowe otrzymane z
budzetu państwa na realizaĄę
własnvch zadań biezacvch qmin

zł )

491 497 00 złi

i

i

80,23

zasiłku zwrotnego

1703,40 zł.

280 000, 00 złi

56.97

Spłata nienaleznie pobranego zasiłku stałego udzielonego w latach poprzednich wynosi
3 061 ,55 zł.

85219

- ośrodki pomocy

-sp9!ę9-?'1-ej

Wplrryy z !jęl99
Wpływy z roŻny ch dochodów

i
i

i
0970 |
0830

i
1 600,00 zł i

55 000,00 zł

złi
1 252,00 złi

25 149,20

45,73

78,25
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Dotacje celowe otrzymane z
budzetu państwa na realizację
własnych zadan biezących gmin

2030

134 913,00 zł

odpłatnoŚÓ uczestników Dziennego Domu Seniora
to

kwota

i

68 930,00 zł

i

51,09

za korzystanie z posiłków i za dowoz
25 149,20 zł'

Spłata przywłaszczonych środków pienięznych zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego
w Wągrowcu-Wydział Karny Sygnatura akt K 212106 dokonana w l połroczu źol0 rolu
wynosi 1 150,00 zł, prowizja od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych
102,00 zł'

- Usługi opiekuńcze
specjalistyczne usługi

85228
i

qpję-Ę9{'-crę

j

Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z
budzetu państwa na realizację
zadan biezących z zakresu
administracji rządow ej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Dochody jed nostek samorządu
terytoria n ego związane z
realizaĄązadan z zakresu adm.
rządowej oraz innych zadan
zleconvch ustawami

19? ?19,99 zł

53 559.77 zł

9t1,99

0830

45 000,00 zł

24 269,92 zł

53,93

2010

58 000,00 zł

29 000,00 zł

50,00

2360

240,00 zł

l

289,85

zł, 12o,77

Dochody z usług opiekuńczych wynoszą 24 269,92 zł, świadczonebyły dla 59 osób.
Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych specjalistycznych usług
opiekuńczych wynoszą 289,85 zł'
ii

99?9_s:

iiiil

Ęgz-oętąłą qłiąl-ąlnqśĆ

Wpływy z roŻnych

dochodów i

Dotacje celowe otrzymane z
budzetu państwa na realizację
własnych zadan biezących gmin

0970

2030

i
i

lęl199,9Q

lłi tqq zqg,99 rti

p7,21

złi

53,57

7 000,00 zł

180 700,00 zł

i

3 75O,OO

't60 000,00 zł

88,54

22

odpłatnośÓ osoby zobowiązanej do uiszczenia nalezności za pobyt członka rodziny
Domu Pomocy Społecznej wynosiła
3750,00 zł.
Na dozywianie uczniów Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację W wysokości

w

160 000,00 zł.

Dział 853

_ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan

Rozdział
nazwa rozdziału l paragrafu
85395

zł

188 323,00

Wykonanie

Plan

s

- Pozostała działalnośó

Wykonanie

o/o

0.00 zł

Dotacje rozwojowe oraz środkina
finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej
Dotacje rozwojowe oraz środkina
finansowanie Wspólnej Pol ityki
Rolnej

2007

178 854'00 zł

0,00 zł

2009

9 469,00 zł

0,00 zł

Ujęta w planie dotacja dotyczyć będzie realizacji projektu systemowego W ramach
Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 _ 2013 pt. ,,Aktywizacja Wągrowczan Równe szanse",
Uruchomienie dotacji w wysokości '100 000,00 zł miało miejsce 22lipca 2010 roku.

Dział 854

-

Edukacyjna opieka wychowawcza
PIan

119 375'00

Rozdział

zł

Wykonanie

119 375'00

zł

100'00 zł

i

nazwa rozdziału/ paragrafu

i

i

s

Plan

Wykonanie

o/o

---l------------

85415

- Pomoc materialna dla

uczniów

r

119 375,00 zł

1'l9 375,00 zł

100,00

23

Dotacje celowe otrzymane z
budzetu państwa na realizację
własnvch zadan bi
h omin

2030

119 375 00

zł''' 119 375 00 złi

100,00

Wojewoda na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z najubozszych rodzin przekazał
w l półroczu 2010 roku dotację w wysokości 119 375,00 zł'

Dział 900 _ Gospodarka komunalna iochrona środowiska

Plan

560 680'00

zł

Wykonanie

511 976'35

zł

9'l,31 zł

W dniu 12 lipca 2010 roku Starostwo Powiatowe w Wągrowcu zgodnie Z umową
Nr 105/2010 zawartą w dniu 29 czerwca biezącego roku przekazało 12000,00 zł na
realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi
polegających na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
lil:

90019 -Wpływy iwydatki
l
i
związanezgromadzeniem i
i
środkówzopłatikarza l
l
r
botłygtątt!ęłęśtodołviskar
liii
i 0690 i
Wpłwvy z roŻnych opłat
'_

Wpływy z roŻnych

_ _

-

_

- - - -

1- - -

iiii

dochodów i
-

0970

złi
i
l
i
60 000,00 zł i

253 680,00

-

i

_

- - -

193 680,00 zł

237 551,33zł

i

93,64

i

l

i

43 870,57

złi

73,12

i

100,00

1'- - - - - - -

i

193 680,76 zł

Prawo ochrony Środowiska z dniem 1 stycznia 2010
roku zlikwidowany został gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarkiwodnej.
Stąd teŻ środkipienięzne będące na koncie gminnego funduszu po umniejszeniu
zobowiązań zostały przekazane do budzetu.
Dochody z opłat za korzystanie ze środowiskastały się dochodami budzetu.

W oparciu o nowelizację ustawy

24

iii
qłią!-ą|!qśg
99Q99 * Ę92-9ę!9!ą
]

i

Wpływy z róŻnych dochodow

0970

l

łqq gQQ'99 łt

i

274 000,00

i

271+?9,9? zł

9q,99

złi

274 425,02zł

100,'16

Dotacje otrzymane z państwowych
funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztow realizaĄi inwestycji i
zakupÓw inwestvcvin

0,00 zł

Przekazane środkisą refundacją poniesionych nakładów związanych z realizaĄązadania
inwestycyjnego pn. Termomodernizacja miejskich obiektów uzyteczności publicznej
,,Ciepły Wągrowiec''.

W oparciu o umowę Nr 56/U/400I314I2010 zawartą w dniu 22 czerwca 2010 roku
wprowadzono plan dotacji w wysokości 21 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację
przedsięwzięcia pn. Monitoring jakościwod jeziora Durowskiego.
Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uruchomi
dotację W ciągu 30 dni od momentu zaakceptowania dokumentacji Świadczącej o
fa ktycznym wykona n u zakres u tegoz p rzedsięwzięcia.
i

Dział 926

_ Kultura fizyczna isport
Plan

1 7'16 000'00

zł Wykonanie

50 000,00 zł

2,9',1

Wykonanie
iii

9?Q91 :9-Ę!ębty ępprlgryę r

1------------t

Dotacje celowe otrzymane z
budzetu państwa na realizację
inwestycji izakupow
inwestvcvinvch własnvch qmin

6330

i

-6qq -o9-Q'99

rti

666 000,00 zł

i

q'9Q

%

rł

0,00 zł

Uruchomienie dotacji celowej na budowę kompleksu spońowego w ramach programu
,,Moje boisko _ orlik 2012' będzie miało miejsce w ll półroczu bieŻącego roku.
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92695

- Pozostała działalnośó

Wpływy z tytułu pomocy
finansowej udzielanej m iędzy
jednostkami samorządu
terytorialnego

_1

6300

050 000,00 zł
-_------_f----

1 050 000,00 zł

i

50 000,00 zł

!,7P

50 000'00 zł

4,76

W l półroczu bieŻącego roku pomocy finansowej w wysokości 50 000,oo zł na budowę
Aquaparku zgodnie z umową udzieliła Gmina Wiejska Wągrowiec.
Natomiast Starostwo Powiatowe Wągrowiec W myślzawartej umowy przekaŻe
1 00o 000,00 zł do dnia 30 września 2010 roku.

Skutki finansowe

sprawozdawczy
Wynoszą ogółem:

*
*

z

tytułu obniżenia górnych

stawek

podatków

za

okres

1 138 715,04 zł

podatek od nieruchomości od osób prawnych i osob fizycznych
podatek od środków transpońowych od osob prawnych

013 563,54 zł
125 151.50 zł

Natomiast skutki udzielonych przez gminę

za miniony
w tym:

*

*

okres

ulg i zwolnień

Wynoszą łącznie
53 000,52 zł

podatek od nieruchomości osoby prawne
- zwolnienie z mocy uchwały Rady Miejskiej Nr [fiV/24512009
w sprawie podatku od nieruchomości - jednostki gminne
37 012,02 zł
orazz mocy uchwały NrVll44l2007 -'1 019,50 zł

38 031 ,52 zł

podatek od nieruchomości osoby fizyczne
- zwolnienie z mocy uchwały Rady Miejskiej NrVll44l2007 z dnia
29 marca 2007 roku - Rewitalizacja Rynku, z pomocy tej
skorzystało 1 8 podatnikow

14 969,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy
Podatkowa

-

umorzenie zaległoŚci podatkowych

*

podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wydano 21 decyĄi

*

odsetki dotvczace podatku od nieruchomości

-

Ordynacja
1 661 ,00 zł
1 634,00 zł
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Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy

*
*
*

podatek od nieruchomości od osób prawnych
podatek od środków transpońowych od osób
wydano 10

decyzji

podatek od środków transpońowych od osób
wydano 2

decyĄe
* podatek od spadkow i darowizn
- wydano

*

- wydano

-

Ordynacja
1 674 955'80 zł

Podatkowa _ rozłożenia raty i odroczenie terminu płatności

decyzje |1

3

fizycznych
prawnych

129 944,80 zł

|

13 327,00 zł

I

|
I

450,00

I

I

1 decyzję

odsetki ( głównie od podatku od nieruchomościod osób prawnych)

l

z

128,OO

zł

529'106,00 zł

Nalezności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę
w tym zaległoŚci stanowią kwotę

Należnościpozostałe do zapłaIy w

zwiększyły się o kwotę

10 697 263,87 zł
4 171 512,18 zł
stosunku do analogicznego okresu 2009 roku
1 945 911,72 zł.

Zaległościtak jak to pokazuje sprawozdanie Rb 27

z analogicznym okresem ubiegłego roku zwiększyły

się

so

o

dochodach

kwotę

w

porównaniu
537 209,00 zł.

W oparciu o analizę poszczególnych Źrodeł dochodów stwierdza się, ze w niektórych

pozycjach nastąpił spadek zaległościale i są teŻ pozyĄe gdzie nastąpił wzrost zaległości,
co pokazuje ponizsze zestawienie:

opłaty za zajęcie pasa drogowego
dochody z mienia komunalnego
mandaty nakładane przez Straz Miejską
podatek od nieruchomości od osob prawnych
podatek rolny od osob prawnych
podatek od nieruchomości od osób fizycznych
podatek od Środkow transpońowych od osób fizycznych
podatek od czynności cywilno prawnych
d och ody związane ze Świ ad cze n a m i rodzi n nym i i zaliczkami
alimentacyjnymi
dochody roŻne i wpływy z usług w MoPS

303,36
14 114,24
8 384,60
52165,38
5,00
168 460,27
10 107,86
850,28

zł
zł
zł
zł
zł
zł

ż
zł

i

302 846,70 zł
3 997,86 zł
561 235,55 zł
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kańa podatkowa
podatek rolny od osób fizycznych
podatek od środków transportowych od osob prawnych
podatek leśny od osób fizycznych i prawnych
podatek od spadków i darowizn
opłata od posiadania psów
opłata skarbowa
opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaŻ alkoholu
pozostałe odsetki

1 343,25 zł
161,00 zł
1 350,00 zł
9,00 zł

1280,71
1 170,20
358,20
1895,21
16 458,98

zł
zł
zł
zł
zł

24 026,55 zł
Dokonując analizy stanu zaległościstwierdzić naleŻy, iz w dalszym ciągu wpływ na ich
powstanie ma głownie sytuacja finansowa i materialna podatników, utrata prawa do
zasiłków dla bezrobotnych, pauperyzacja społeczeństwa, a co za tym się kryje zwrot
tytułow z Urzędu Skarbowego z protokołami o nieściągalnościi umorzeniu wdrozonego
postępowania egzekucyj nego.
Nadpłaty natomiast na koniec l połrocza 2010 roku wynoszą

38 732,69 zł

W stosunku do osob fizycznych podatników podatku od
nieruchomości wystawiono na l ratę 584 sztuk upomnień na kwotę 119795,35, na ll ratę
771 sztuk na kwotę 174 230,94 zł'
Częśćpodatnikow zareagowała na upomnienie uregulowała swoje zobowiązanie.
Na tych co tego nie uczynili sporządzono tytuły wykonawcze
przekazano do
egzekucji. Na l ratę wystawiono 226 tytułów wykonawczych na kwotę 87 975,03 zł'
W omawianym okresie wystawiono takŹe tytuły na lV ratę 2009 roku w ilości200 sztuk na
kwotę 65 633,57 zł.
W l półroczu 2010 roku

i

i

Natomiast w stosunku do osób prawnych wysłano 14 upomnień i sporządzono
wykonawcze.

4 tytuĘ

W podatku od Środków transportowych wystawiono 6 decyzji określających wysokość
zobowiązania, wysłano 26 sztuk upomnień oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

W okresie sprawozdawczym wysłano pisma przypominające o zapłacie nalezności oraz
upomnienia, które dotyczyły:
dzierŻawY
wieczystego uzytkowania

.
.

44 szt
42 szt
r mtenta
17 szt
Sporządzono 1 2 tytułow egzekucyjnych.
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Uzyskane dochody związane z realizaĄązadan zleconych Wynoszą
na plan
iobejmują:
* wpływy z usług specjalistycznych, które świadczone były dla '18 osob
* za udostępnianie danych
* wpływy z zaliczek a m e ntacyj nych przekazany ch przez Ko m o rn kow
Sądowych
- wpływy z usług za pobyt w ośrodkuWsparcia przy ulicy Piaskowej 6
za uczestnictwo 30 osób.
l i

41 279,97 zł
6 800,00 zł
289,85 zł
17,08 zł
40 791,65 zł

i

181,39 zł

Realizacie wvdatków w poszczeqólnvch działach przedstawia poniższa tabeIa:

i

Nazwa działu

Dział
Rolnictwo

010

Plan

rii

iłowiectwo

i

i

1197,994i

630

710

publiczna
Administracja publiczna
750 iiAdministracja

q

qq

{?-3p9

i

5 249 219,00

751 iUrzędy naczelnych organów władzy i

48 544,00

-------+------

ipaństwowej, kontroli i ochrony prawa

756

Yo

19!1.?1złi 9-q'9Z

-----q,-o-q

700

54

i

4i l zpł tpt 23 4i 1?,q.
4i
]yryptyKą
l qa qqq,9Q łti
9q? 1qQ'9Q zli qq9 qgq .?9 4i 91.ę9
9qppqdąttsg njęgzKąlliqyą l
iii
1 ?qq qqq,99 łti ?? 199,?p 4i 9,2-I
Płlą!ątlp$q vęł\lggwą -.-.
1

q9_0

7

Wykonanie

i'

l

--

złi 2 638 960,12 złi 50,27

-----t----'----

złi
i
li

złi

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

476 113,00

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich

201 200,00 zł

---t-----------

22456,77

złi 46,26
i

236 813,60 złi' 49,74

72 346,24 zł 35,96

p9.Ę9|9T

757

obsługa długu publicznego

1 089 288,00 zł

30 018,86

złi 2,76

------L-----,----

758

Rozne rozliczenia

400 906,00 zł
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q 01

851

Ochrona zdrowia

p9?

Ęptttę.c ęp-o]ę94ną

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki
9pgtęęłłej
i _r9

vłąqvj ! ą gpję

K.ą w-ygh 9Wąw9-4ą.

16 459 836,00 zł

8 152 611,25 zł 49,53

1p?99Q,Qg zt

2-15 879,80 zł 47,76

.1] -gzq 9aQ,99 ł{

6 244156,50 zł 52,13

210 417,00 zł

ag.q 9q?,9-0

-

łt

0,00 zł

?q9 Q{Q, 99 zl

9Z,gg

900

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

2 345 680,00 zł

1 099 954,72 zł 46,99

921

Kultura i ochrona dziedzictwa
!?l:gq9W999

2 048 387,00 zł

1 032707,68 zł 50,42

7 118 813,00 zł

RAZEM

Dział 010

59 928 100,00 zł 22 947 268,02 zł 38,29

:

_ Rolnictwo iłowiectwo

Plan
.

1 407,00

1 341,84

zł

95,37

oń

Zadania własne

ll

Rozdziałjl'i
-----N.ąłw?!94ąZ!?!y{p-ątegtą-fq

vvpfary gmrn na rzecz

Eo

roinicźyórl * *y.olooś"iźy,

uzyskanych wpływów z

rolneoo
w

zł Wykonanie

podatku

l s i
i

i
l
i

Plal i'i

i

zsso ;ii'i

';
ill

132,OO
óz,UU

-|

złi
złi

Wyltglęlię

j

66,89 zł ji
66'89

zg

50,67

';t

2010 roku od wpłat dokonanych na podatek rolny i odsetek zgodnie z ustawą z dnia
14 grudnia '1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity z 2OOź roku Dz' U. Nr 101
poz'927) przekazano 66,89 zł na rzecz lzby Rolniczej.
Przy czym 14,69 zł pochodzi z rozliczenia wpłat dokonanych po terminie płatnościlV raty
2009 roku, a 52,20 zł wynika zwpłat dokonanych w 2010 roku.

30

.

Zadania zlecone

01095

- Pozostała działalność

'l 274,95 zł

Zakqp u91ug po os!ąłych

iskładki

Rózne

zł',
i

4300

29'99

j

?ś,99 rt

1q.q,-0q

1 249,95 zł

100.00

i

4430

1 250,00 zł

Srodki od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadan zleconych wynikających
z ustawy zdnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawańego W cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentow rolnych.
Zwrot za paliwo otrzymało 3 producentów rolnych.

Dział 600 _ Transport i łączność

Plan
.

9 984 723,00

zł Wykonanie

'l 204 43'l,23

zł 12,06

o/o

Zadania własne

Rozdział

Nazwarozdziału/paragrafu

i

l

iii s i

i
2710 i

Plan

Wykonanie

%

i

99Q9?

-

lttfiąęttt'L<t']tą

ltqlęlqryą

Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań biezących

j

130 548,00 zł

0'00 zł

i

130 548,00zł

0,00 zł

i

i

Dotacja zgodnie z umową zostanie przekazana w ll półroczu biezącego roku.

60004

- Lokalny transport

p1?ry9'99
842775,oo

lłi .19Q
złi

1-19'-o9 ął

45o 118'05 zł

i
i

9?,+1
53,41

Zgodnie z zawartą umową z Zakładem Komunikacji Miejskiej spółka z o'o. refundowano
koszty przĄazdow bezpłatnych i ulgowych autobusami komunikacji miejskiej.
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60014

- Drogi publiczne

p-o]Y!ąt_owg

Zakup

i

u

Kwotę

r

1

000,00

l
i

4300

zł zabezpieczono W

:| 'oQ-Q'99

łtl

1 000,00 zł

i

z_ą-lty

- Drogi publiczne gminne

p']

p]-t]

9

|ę-']| 9

lt-qwyg-h

8 860 400,00 zł

4210

90 000,00 zł

4270

rcq 9qq,Qg łt

1q9_0
Wydatki inwestycyjne jed nostek
Żetowvch

6050

I

4aq 9qq

'99

rti

0,00 zł

ramach porozumienia zawartego

wągrowieckim na pokrycie kosztow zarządzania drogą powiatową

60016

g'_og

-

ul. Lipówa'

754 313,'18

!!

p7|,'2_Q

l

z

powiatem

zł|,

7ł

9q,g?

333 756,39 zł

1?,?9
qz,gg

zł

7 910 400,00 zł

8,51

74 480,00 zł

0,94

W

ramach wydatków biezących związanych z utrzymaniem dróg realizowano między
innymi zadania takie jak: wyrownywanie drog gruntowych, remonty cząstkbwe

nawierzchni, naprawa i remonty infrastruktury drogowej, oznakowanie poziome i pionowe
ic, ponoszono koszty utrzym a n ia kana lizaĄi deszczowej.
Wysokie wykonanie związane jest z przedłuŻĄącym się okresem zimowym. Nie ulega
wątpliwości, Że plan na utrzymanie dróg W ll połroczu biezącego róku musi ole
zwiększony.
u

l

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

*

budowa drogi dojazdowej do Aquaparku wraz z parkingiem i przebudową skrzyzowania
ul' Kościuszki i ul. Reja ( budowa ronda ).

W l półroczu bieŻącego roku na realizację zadania
projektowej oraz na roboty budowlano - montazowe

tj.

na opracowanie dokumentacji

wydatkowano

74 480,00 zł.
Zgodnie zzawartąumową zadanie zostanie zakonczone w ll półroczu biezącego roku.

*

budowa ulicy Wodnej, Letniej, Zeglarskiej iWioślarskiej.

Na powyzsze zadanie została W dniu 28 czenuca 2O1o roku podpisana

umowa
Nr. Tl.Tl-2222117l10 z,,POL-DROG'' Piła Sp. z oo. Wykonawca w miesiącu'lipcu rozpoczĄ
realizaĄę zadania od modernizacji ul' Letniej. Zadanie jest realizowane W ramacń
tzw.,,schetynówek'''
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60095

- Pozostała działalność

i
i

Wydatki inwestycyjne jed nostek
b

6010

i

150 000,00

złi

0,00 zł

i

150 000,00

złi

0,00 zł

Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/252|2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 pażdziernika
2009 roku zostanie w ll półroczu biezącego roku wniesiony wkład pienięzny w wysokoŚci
150 000,00 zł do spółki akcyjnej pod firmą: Wielkopolski Fundusz Rozwoju Miast.

Dział 630 _ Turystyka

Plan

50 000'00

zł

Wykonanie

0,00

zł

-- To

Srodki zabezpieczono na zadanie realizowane przez Wielkopolską organizację

Turystycznąna zakup 3 infokioskÓw.

Dział 700

-

Gospodarka mieszkaniowa
902 180,00

Plan

.

zł

Wykonanie

556 598'25

zł

61'69 %

Zadania własne

Rozdział

-

i

Nąłw ? !949zi4y l pąrąglęly

7ooo1 _Żakłady

gospodarki

tttjęęłlsąltqlvęj

]
i

Plan

Wylt-o].'-ąn|ę

%

i

grQ 91'q,'0Q

i

r

i
i

Dotacja przedmiotowa dla zakładu
budż

s

zoso

łł

316 943,00 zł

lqq

_oqq,99

4

150 000,00 zł

47,33

,

47,33
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w

2010 roku dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu przekazano dotację
przedmiotową W wysokości 150 000,00 zł.

Plan przychodów ogółem opiewa na kwotę 2 015143,oo zł, wykonanie stanowi kwotę
1

068 404,41zł co stanowi 53,02 % planu rocznego.

Przychody własne tworzą:

.

.
.
.
.
.

dochody z dzierŻawy

518 366'31 zł

wpływy z usług

384 636,87 zł

odsetki naliczone od stanu Środków na rachunku bankowm

8 873,91 zł

wpływy z rÓznych dochodów

12 299,44 zł

amortyzacja i inne zwiększenia
dotacja przedmiotowa

-

719,70 zł

pokazana netto oraz VAT _ 6 491,82 zł

143 508.18 zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej W celu zmniejszenia zaległoŚci wynikających
z nalezności wymagalnych prowadził na przestrzeni 2o1o roku windyk-aóje.

Do

najemców lokali mieszkalnych wystosowano 139 wezwań przedprocesowych oraz 8
wezwań dla najemców lokali uzytkowych'
Na drogę postępowania sądowego sporządzono 20 pozwów dla najemców lokali
mieszkalnych.
Poniesione koszty w l półroczu 2010 roku Wynoszą 977 267 ,69 zł na plan 2 o1o o19,00 zł
co stanowi 48,62 oń planu.
Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

określenie
. Wydatki osobowe
wvnaqrodzeń

.
.
.

.
.
.

Plan
nie zaliczone do

WVnagrodzenia osobowe pracowników

Wvkonanie

o/o

2 500,00 zł

429,67 zł

17,19

201 338,00 zł

91 260,70 zł

45,33

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16 254'00 zł

Składki na ubezpieczenia Społeczne

40 437,00 zł

17 371,93 zł

42,96

6 219,00 zł

2 296,06 zł

36,92

Wvnaqrodzenia bezosobowe

52 768,00 zł

25 024'87 zł

47,42

Zakup materiałów i wyposazenia

32 600,00 zł

19 947,98 zł

61 .19

Składki na Fundusz Pracv

34

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Zakuoeneroii

568 876.00 zł 215 400,40 zł

37,86

Zakup usłuq remontowych

336 743,00 zł

194 302'69 zł

57,70

100.00 zł

40.00 zł

40.00

460 050.00 zł 296 426.01 zł

64,43

Zakup usłuo zdrowotnvch
Zakup usłuo pozostafuch
Zakup dostępu do sieci lnternet

700,00 zł

332,44 zł

47,49

2 600,00 zł

814,15 zł

31,31

opłatv za administrowanie

141 580'00 zł

70 866'01 zł

50,05

Podroze słuzbowe kraiowe

4 600,00 zł

2 414,13 zł

52,48

Rozne opłatv iskładki

1 000.00 zł

700.62 zł

70,06

odpis na zakładowv fundusz świadczeńsoc.

6 025,00 zł

4 519,00 zł

75,00

30 000,00 zł

13 845,41 zł

46,15

700,00 zł

654,52 zł

93,50

40 000,00 zł

12299,44 zł

30,75

Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu słuzby cywilnej

4 000,00 zł

310,00 zł

7,75

ZakuP materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskieqo i urządzeń kserograficznych

't 000,00 zł

406,15 zł

40,62

Zakuo akcesoriów komputerovwch

6 350,00 zł

2 087,47 zł

32,87

53 579,00 zł

5 518.04 zł

10,30

opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
komórkowei

i

Podatek od towarów i usłuq
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizvcznvch

Koszty postępowania sądowego
prokuratorskiego

i

Amońvzacia iinne zmnieiszenia

W ramach usług remontowych realizowano zadania takie jak: przestawianie pieców,
remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznĄ, remont, krycie dachów i obróbki

i

drzwiowej, zalecenia pokontrolne, awarie
i zgłoszenia, remont elewacji budynkow, wymiana liczników wody.

blacharskie, wymiana stolarki okiennej

Stan naleznoŚci na koniec l połrocza2010 roku wynosił
Stan zobowiązań na koniec l półrocza 2010 roku wynosił
Stan środkow pienięznych na koniec l połrocza 2010 roku wynosił

150 535'63 zł
106 427,31 zł

78 280,12 zł

35

70005-Gospodarkagruntami

il

i I

i

lięrqqlqnqśqlarjrii--i----------'
i 9 ?p7,99 4i

z-ąJtgp -t]$vg

i

peł-oęldyg-Ę ] rqqq i,

Bg?-nę qpłaty i

i

składki

:

i

i

4430
i---- ---- -i

Ęgcą!ęr qQ -1!919chomościj
Pozostałe podatki na

rzecz

i łsoo i
i
i
l
i 4520 ,

samorządu
tę-rylqriąhęggiiji

jednostek

Wydatki inwestycyjne

iilr
jednostek i 6050

+qę qq 9,29 4

ąt

q-1

rłq'o i
ii-j--'-----

ji
tę"r-y!_oti"ąllę99-__ i
Óńłały nó iżećŻoiciźeióWl
budzetówjednosteksamorządu
ouozelowjeonosteKsamorządu

+ q-9,19
:.ę179Q,Q9 j
7.8 911,9l zł! p1,91
-----------T-85 3qq,q9
lłi 9-39 zł i qq,99
-:-------+------:-'--:-.
j {q 9-6],9-0 7łi
Zq
zt
zs7
złi zs7 ,OO złi oo,oo

qq

'11

9aq,-o_o

,OO

97,.69

t

li

i
i
4 900,00 zł j

li

-- --' --'l
i

i

99,35

złi

85,43

4 868,39 zł

:-----

-

----_----ł-__-

i

27o 000,00 zł

i

23O 650,48

wydatki to przede wszystkim:
-Dokonane
przygotowanie niezbędnych dokumentów

*

-

*

terenowo prawnych ( podziały, Wycena,
mapki itp. ) do zawierania aktów notarialnych,
ubezpieczenie majątku gminy' dzierŻawagruntów na cele publiczne,
podatek od nieruchomości od gruntów będących własnościąbminy Miejskiej
oraz
podatek leśny,
wykup terenów pod zĄęte drogi miejskie oraz tereny publiczne'

Dział710

-

Działalnośóusługowa
Plan

.

280 000'00

zł

Wykonanie

23169,28

zł

8,27

oń

Zadania własne

Rozdział
-_--N_ąłwą- !94ąZ!?!y

71095

/ paragrafu

- Pozostała działalność

Składki na ubezpie czenia
9pq{eczne

a bezosobowe

%

9r27
5,32

10,50

36

g pqłqę!ą'-łyg-Ę

4300

217 000,00 zł

Zakup usług obejmujących
tłumaczenia

4380

2 000,00

Zakup usług obejm ujących
anie ekspertvz, analiz iopinii

4390

4ą-\ v p

-t]

p]lt]

Dokonane wydatki doty czyły

*

ż

0,00 zł

50 000,00 zł

5 490,00 zł

10,98

:

przestrzennego
w tym:
** ogłoszenia, usługi geodezyjne
**

l

planowania

1 156,00

zabudowy
9 920,11 zł
miasta
5 500,00 zł

przygotowanie projektów decyzji o warunkach

!ł* miejscowe plany zagospodarowania

urbanistyczne
* plany rozwojowe miasta
**
** komisje

zł

1 103,17

opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu.

zł

17 679,28 zł

I

|

l

|

|

|

l

u 490,00

zł

Dział 750 _ Administracja publiczna

.

Zadania

zł Wykonanie

Plan

5 249 2'19'00

własne

4 917 419,00 zł

2 459 014,99

zł 50 ,27

zł

50,01

o/o

oń

lii

Rozdział

Nazwarozdziału/paragrafu

j
i
i s i
li;

iii

gnln
]i
li
Rózne wydatki na rzecz osob
Jirv.czlyęt
]iti 9q9'0 i
tltą!ę!ątQry i wyp99?49ilą i I?19 l
i;i
799z_?-Bą9y

z_ą-ltt'p

p9.-oę!ąłyg-l] j

opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefon i
komó
i

r

.1q9q
4360

1

i

Plan

i--_____--_-_ł

z-ą-(vp t]pl-L]g

2 638 960,12

i

Wykonanie

%

'-_-----_l-_--

919 9QQ,99

łt! l.Ql at?Ż30 zł
i

99?

9QQ'9-o łt

1Z 99q,9q

]q

9_oQ,9_o

+

4ti
łti '

3 500,00 zł

1

1992-79,-51

zł

gq,9q

1?7p-?,99

łł

75,02

!1p-,2_?zł

1,9L

1 598,64 zł

45,68

37

opłaty z tytułu zakupu usług
telekomu nikacyjnych telefonii
sta

2 500,00 złi

4370

239,35 złi

9,57

Wydatki dotyczą biezącej działalnościRady Miejskiej.

riii

zaliczone i 3020 i 26 900,00 zł i '1'1 585,11 złi
Wy!ągtqdłę|' ------.-i------.--.--i------ ---+-------.------..-------+
i:ll
Wynagrodzenia osobowe
i 4010 2 407 869,00 złi 1 202 666,71 złi
p-]-ąęgw!i!lgw
_____-_i---------___ł------- -_i------__---__--_-----__iWydatki osobowe nie
dq

'''

Qqd-ąlKq-Wę

Składki na

wyną9'r994ę|i9

43,07

49,95

itij

j 104q i 179 860,00-----T-------zł i 170 046,17 zł| 94,54
|99Zn9
----------l---'--------T----r---------:---ilil

ubezpieczenia i

4110

i

388 265,00

złi

2OO O2O,83

złi

51,52

tiii

j a?9?-9'99 zł: 2119?,9? zł: Qq,99
Wy-1ą-grqcz9!]iąp9499-oĘ91,r1ę : ły9 i
1?
ztl
łłi ?!,?9
il:l
z-ą-\tlp nątę!ątqw wypg.s?zg|!ą
złi gq 99q'1g 7ł'i 1?,17
: 1?19 l 19q
łti 4q
: !?-69 ', Za
4t1 Qq,9q
riri
q qt9'99 ąti !9,19
[ęm9lt9wy9-Ę ', !?7_0 1 ?.q
złl
iiii
9!lą9"Ki

lę ĘyN-qgł

Ęęq-y

j I1?q
iiii

9_oQ,9-o

-q

p_og,Q-o

!

999,-9-8

9_0q,9_o

Z-ą-lt!łp

g-og,Q_o

-t]g]t]g

łq|9w9uy9.! iiiii'
tzpq j ł pQQ,oo z{ i
''' 162 4Q5'00 złi
z_ą]st'p
-t]{']9 pqłg-ę!ąrych i 4300
4ą.(9p

-t]g]-lig

Zakup usług dostępu do sieci

ri
i

4350

11 300,00 zł

4360

9 000,00 zł

Lllętlęt

opłaty z tytułu zakupu usług
telekom unikacyj nych telefonii

usług i
telekomunikacyjnychtelefonii i
opłaty z tytułu zakupu

p+z ,2_9

4370

i
i

]
1
9!ągjqląr!-ej
ĘqdrQłę qtv19qy-vę lttąjgwę j 1119 :

45 000,00 zł

2

154,60

zł|1 47,88

i

46,59

złi

32,04

75 685,35 zł

3 620,23

4 660,68 zł

51,79

25,30
i

1

1?

9QQ,.o_o

łti

64,92

42,50

38

4430

30 135'00 zł

7 881,69 zł

odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

4440

65 403,00 zł

49 053,00 zł

Szkolenia pracowników
n iebędących członkam i korpusu

4700

18 000,00 zł

15 850,22

88,06

Zakup m ateriałów pap ie rn iczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń
|lqętqgtąlLqłlyg-Ę

4740

14 000,00 zł

7 174,98 zł

51,25

Zakup akcesoriów kom p ute rowych,
W ty!']l p.l-99!ąt!Qw ] Lięęlcjl

4750

26 850,00 zł

18 183,18 zł

67,72

Wydatki na zakupy inwestycyjne
ięd llqq!ęts 9vQłętqwyq-h

6060

50 000,00 zł

7 022,00 zł

14,04

Dotacje celowe przekazane do
samorząd u wojewód ztwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami
samorzad u tervtorialneoo

6639

8 319,00 zł

0,00 zł

75,00

ęlyłly ęywLtlęj

Wydatki realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły biezącej działalności
Urzędu Miejskiego.

75075

- Promocja jednostek

9 ą-'!! 9

Ęą9-q

Wy!

g

ą

Ę-q zg

!ę rytq

{ą

fi ą pęzg9

9

L! ę9
_o-Ę 9

799 1gq,99
4170

Wę

z_ą-ttyp t]s]łqg

p9z--o9tąły9-Ę ]

i

'99

zł

tq9'0

-6]? 199'99 zł

4380

5 000'00 zł

i

Zakup usług obejm ujących
tłumaczenia

Qq-3

14 000.00 zł

{q 9qq
i

łłl
i
|

9q9'1g

4:

3 570,00 zł l

!1,9!
25,50

39

wydatki W pozostałej działalnościdotyczą:
*Dokonane
składki na rzecz Wielkopolskiego oŚrodka Kształcenla istuoiow
Samorządowych
* składki
rocznej na rzecz Związku Miast Polskich
* składki rocznej
rzecz Stowarzyszenia Komunikacja
* składki nalzecznaWielkopolskiej
organizaĄi Turystycznej

.

Zadania zlecone
* realizowane z dotacji od Wojewody
* z własnych środków

15B 200,00
173 600,00

zł
zł

78 008,00
101 937 ,13

5 280,00 zł
5 306,15 zł
2 481,50
1 235,00 zł

ż

zł
zł

49,31
58,72

o/o
o/o

1q 9-8q,9_o

ąłi

16 497,63

złi

97,11

"99711,Q9

ut1

'18

złi

51,46

890,40

łti 999,q_0 4łi 9.9'19
7 979,99 ąłi q 99q,]-{ 4ti .-qq,91
zli 1?
4i g?,Tg
'i
zti
ałi 1?,91
?

9_0q,99

-1

]_q 9qq,_0_0

Qg_s,11

gqa,.o_o

2_lp'2_q

,l

7

2_93,Q0

złi

2738,79

-1

9qq,Qg

łti

?p-9'?9

i

5 318,00 zł

':

7 090,00 zł

złi

37,55

4łi |,-5,63
i

75,01

40

Szkolenia pracownikÓw
n iebędących członkami korpusu

2 500,00 zł

4700

PowyŻsza tabela przedstawia realizację wydatków

wyko nywa nych

Dział 751

-

p

rzez

ad m

i

n

i

stracj ę sa

rządow ą.

złi

11,00

zakresu zadań zleconych

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

Plan
.

mo

z

275,00

48 544,00

zł Wykonanie

22 456,77

Plan

WyltpląnLę

zł 46,26

o/o

Zadania zlecone
i

Rozdział

Urzędy naczelnych

75101organów władzy państwowej,

bęltrol!

i99-l]-|9.t')1

Składki na

Pląwą

ubezpieczenia

9p9tęqł-!ę
Składki na Fundusz
Wy!

ą

grq

Q

49

!i?

Ęrą-cy

p ęz99 9Ę 9!Y9

materiałów i wvposazen ia

Dokonane wydatki związane

75107

]
i

nazwa rozdziału-l-pą|ąg_r_ąI!ł

s

I

i

l

l

ł 1q.q'9Q

ąt

9?q,99

z.t

2_0_9?L_19

4

9q,99

i

:

1119

)

112:q

i

4170
4210

są z

- Wybory Prezydenta

lp,4p

85'00 zł

lp,11

łt

52,07

919Q,Q9

84,00 zł

0,00 zł

prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

44 384,00

złi

3030

24 750,00 zł

9p9]ęq?-!ę

4110

1 p2-|.'-0Q 7ł

Składki na Fundusz

4120

310,00 zł

Rózne wydatki na rzecz osób

%

20 374,58 zł

45,91

12 240,00 złi

49,45

tiąyg41yc_f

Składki na ubezpie czenia

'---------

0,00 zł

41

Wyl ągrq Q zg1ią
-Zą-|tt''

4ą_lt9

p

n

p

t] g]-t]

p gzos

ob

ą!ęt! ątQw ! wyp

gsaze

9 p 949ę!ąJy_c-h

Podróze słuzbowe

owe

4170
n

i

a

6 260,60 zł

4210

1 600,00

zł

€q.0

?

4

4410

_eqq,gg

250,00 zł

1 247,17

?1L19

!9,!9

zł

4

249,41 zł

99.76

Pokazane w tabeli wydatki związane były z wyborami prezydenckimi z jego l turą.

Dział 754

-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan

.

476113'00

zł

Wykonanie

236 813,60

zł

49,74o/o

Zadania własne

Wydatki związane są z bieŻącą działalnościąochotniczej Strazy Pozarnej i obejmują
między innymi: wynagrodzenie kierowcy konsenruatora, zakup paliwa do samochodu,
zakup umundurowania, materiałow do remontu.
W ramach usług remontowych dokonano remontu dachu łącznie z wymianą rynien
i opierzenia' odnowiono elewację budynku. Wykonano remont kuchni i Świetlicy'
Przeprowadzono niezbędne badania lekarskie członków oSP oraz kierowcy.

42

gywiĘą ili:' i
ll'i
Zakup pozostałych usług
i 4300 i
7F111:

o-h-Ęo-!ą

soQ'99 lt

j

119,19

500'00 zł

i

łlj ?9,zp

M6,aO

złi

29'28

lJ,s-3
46,36

Składki na

t:

ubezpieczenia

i

9p9tęęŁ!9

:ii 111q i
i 4120 i
_slląd.lsi tlą Ęy!Q-t]ęłĘrąq-y
4ą-ltvp -qlą!ętjątęw !
-4ą-(yp

wypqpąręryą

ęnętgji

i

: !?99

,._9-|,,OO

19 9qq

-t]głqg

łt

6 778,OO zł

! ll

, l?19

łQtqwquy-c-Ę ) !280
z-ą-tst,p t]glqg pqł_oqlałyg-h] {qpq
opłaty z tytułu zakupu usług j łsoo
z_ą-lsgp

99 9?9,9-o

'99

zł

_5 2!!,9_3

zł

1

_B_7?,??

29,05

40O,OO

złl

44,44

i

telekomunikacyjnych

telefonii

BqrnQrĘqwgj

900,00 zł

i

.. .--l-.
i

usług i

Podróze słuzbowe krajowe

odpisy na zakładowy fundusz

11,85

i

----

---------1--__

I

opłaty z tytułu zakupu

1408

11 853,77

40 811,00 złi'

'99

19,!l

złi
złi

225,20

9qq

i

j

4ł

"1

zl1
4i

,tl

4370

i

4410

355,15 zł

i

2 940,00 zł

i

17 ,76

848,09 zł

I

iil

i

2 000,00 zł

4440

i

śyuję9ózę.lq-oqjąhy-t rl------------l1
il
Szkolenia pracownikÓw
i 47oO i
niebędących członkami korpusu i
i
i
służbvcvwilnei

a

387,OO

zł':

6

zł

75,01

350,00 zł

6,03

2g1,OO

---------t---i

s 800,00 zł i

i

i

43

Zakup materiałów papiern iczych
do sprzętu drukarskiego i urządzen
aficzn

4740

180,00 zł

i

30'60 zł

17,00

Realizację usług zdrowotnych jak i szkolenia łącznie z delegacjami Strażników Miejskich
zaplanowano na ll połrocze 2010 roku.
Pozostałe zadania realizowane są zgodnie z planem finansowym. W ll połroczu wydatki
biezące będą wyŻsze, z uwagi na zmiany jakie zostały wprowadzone na sesji w dniu
29 czerwca 2010 roku gdzie dodatkowo zabezpieczono środkimiędzy innymi na: zakup
nadajnika do telemetrii, na szkolenia pracowników z zakresu obsługi monitoringu, senruis
i koszt napraw mostu internetowego, wykonanie odrębnego przyłącza energótycznego
oraz montaz klimatyzaĄi.

Dział 756

-

Dochody od osób prawnych, od osób lizycznych iod innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Plan

20'l 200,00

zł Wykonanie

- Pobór podatków, opłat i
t' iępg!ątboryyęł ląlezlgśq! Ęyd,

75647

201 2gg,gg

Wydatki osobowe nie zaliczone
9q wyląslgq.4ęR

Wynagrodzenia

osobowe

Wyn ag rod zenia

a

pl.ą-qgwilllQw
gencyj no

pl-g!v]ayl!]ę

-

3020

zł 35,96 %

7??19,?14

500,00 zł

35,96

238,87 zł

47,77

i

l
i

rqlq
4100

i

Składki na ubezpie czenia

ili

1119

l

]
4210 i
11?9

Zą-ltyp llą!ęt!ątqry ! wypq9?zę|:|ją

4

72 346,24

q 99q,Qg

zti

5QQ'00 zł

3 637,00

j

złi

]1 9-8Q,Z-3

złi g?,99

l
O,OO złi
-423,00 zł'1 75,13

214,61 ---_Y_---------____
zł
42,92

I

odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń

Z

4440

563,00 zł

i

I

powyŻszego rozdziału realizowano wydatki takie jak: wypłata prowizji dla inkasentów
opłaty targowej i opłaty skarbowej.
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Do doręczania decyzji na podatek od nieruchomoŚci zatrudniono w miesiącu

2010 roku 7 osób pozostających bez pracy i prawa do zasiłku'

lutym

Dział757 - obsługa długu publicznego

Plan
.

zł Wykonanie

1 089 288,00

30 018,86

zł

2,76

o/o

Zadania własne

Rozdział
Plan
75702

Wykonanie

%

- obsługa papierów

wartościowych, kredytów i
poży czek jed n oste k samorząd u

1 089 288,00

złi

30 018,86 zł

2,76

30 018'86 zł

2,76

tęrytorLą!!"!999

odsetki od samorządowych
wańościowvch
Koszty związane

z

8110

1 089 288,00 zł

obsługą długu. publicznego tj. odsetki od pozyczki zacią1niętej
'

w Wojewodzkim Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej stanowią kwotę

30 018,86 zł.
PłatnośÓ odsetek od emisji obligacji komunalnych przypada na ll półrocze 2010 roku.

Dział 758

_ Różne rozliczenia

Plan
.

400 906'00

zł Wykonanie

138,31

zł

0,03

Yo

Zadania własne

Rozdział

s
75814

- Różne rozliczenia

finansowe

Plan

?!qIL99 zł
1 000'00 zł

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz
jednostek samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych i zakupów

o/o

6650

23 674,00 zł

0,56
138,31
zł
i-Y:Y- -'- -a'-i--

0,00 zł

- -

13.83

--l-YrY-Y-
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W ramach wydatków biezących opłacono prowizję pobraną przez bank obsługujący
'
rachunek jednostki od przelewu zagranicznego oraź odsetki zwtązane z zwrotem
oońi;i.
W nawiąaniu do umowy z dnia 10 września 2008 roku dokonano w miesiącu lipcu
biezącego roku rozliczenia finansowego środków wpłaconych przez Miasto i cńinę
Margonin. Srodki przekazano do gńin, ktÓre finansowały składowisko odpadów
komunalnych itak:

* Gmina Wąrowiec
* Gmina Miejska ChodzieŻ
* Miasto iGmina Szamocin
* Miasto iGmina
* Gmina ChodzieŻSkoki
* Gmina Mieleszyn
* Gmina Budzyń

Plan rezenvy ogółem wynosi 376 232,oo

r

3 204,00 zł
7 832,00 zł
3 026,00 zł
2 848,00 zł
2136,00 zł
1 246,00 zł
3 382,00 zł

zł i składa się z:

rezeruy ogolnej

164 232,00 zł

'

celowej, która jest zabezpieczeniem realizacji zadan własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego,

50 000,00 zł

'

celowej, która związana jest z poręczeniem dla społki WTBS na
wypadek gdyby Spółka nie wywiązała się z postanowień umowy

72 000,00 zł

kredytowej

'

celowej

Aquapark.

na

ewentualną spłatę planowanego poręczenia dla

90 000,00 zł

Dział 801 _ oświatai wychowanie

Plan
.

Zadania własne

16 459 836,00

zł Wykonanie

8 152 6'11,25

zł

49'53

o/o
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8010f - Szkoły podstawowe

8 685 431,00 zł 4 043 649,25

Wydatki osobowe nie zaliczone
Qq

3020

umągtq9zęÓ

Wynagrodzenia osobowe
lracowników

1 !]],9-o

Składki na

4010

Pęqy

i

1!-0

jii: 112_9

wyp99ą49ilą

llt

l !?19
iii

,!?

złi rc'gq

379 506.07

zł|' '1oo.0o

? 91q

i

i

9Z9 9]9,9-o zt
i

7ę1T1'!,Qg

z-łi

]

i

99.1

I

2_99'99
zł:
---------t
i------------l 12p
iii
Wylągtq.Q49|iąp?z-9-sę"Ęqryę i 4170 i 1o ogQ'Qg łti

4ą-ltyp -ną!ę!ątQw !

ął1 ---q'9-9.
i

i

j śq191
:i

ubezpieczenia i

9Klądls! l-ą Ę9!c-qg"4

46,56

I

ii

Qp9ąlrqwę w-y!?glqqz.9|i919-cznę

złi

2-1199Q,99

']i

1?t

121'!-1 łł'

54,05

9Z 999,-69 zł

45,77

qqq

'99

79 991pę

zł

4

q 992,114

202 059.71 zł
1q,99
-q9.t]9

łq|9y9!!y9-! l

!?99

7 205,00 zł

0,00 zł

-t]glug

p9z-9ę!ąły9-Ę l

łqq-o

364 930 00 zł

?2-8 2p9'1ę 4ł

q?,gg

4350

5 880,00 zł

2 545,33 zł

43,29

łsoo

3 700,00 zł

2 318,02 zł

62,65

4370

10 940,00 zł

3 416,43 zł

31,23

712'11 zł

16,56

i

z_ą-ltyp

i

z-ą.rsyp

Zakup usług dostępu do

|l!ętrct

sieci

i
i

r

usług i
telefonii

opłaty z tytułu zakupu
telekomunikacyjnych

lsqrqlfpwei

i

l

usług i
telefonii
i

opłaty z tytułu zakupu
telekomunikacyjnych

91ą9jqn{!9j ""

.

Podróze słuzbowe

i

]

Ktąjqwę :
I

1119

0,00 zł

odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń social

"

4440

387 062,00 zł

i

290 297,00 zł

75,00

47

Zakup materiałów pa piern iczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń

4740

i

Zakup akcesoriow komputerowych,
w tym programów i

licencji

i

3 900,00 zł

0,00 zł

21 000,00 zł

5 594,95 zł

716 000,00 zł

0,00 zł

26,64

i
i

Wydatki inwestycyjne jednostek
budzet

6050

W ramach wydatkow

inwestycyjnych realizowana będzie przez Urząd budowa trzech
szkolnych placów zabaw dla dzieci w szkołach podstawowych w ramach rządowego
programu ,,Radosna szkoła"' Na wyzej wspomniane zadanie w dniu 24 czerwca 2010 roku
został ogłoszony przetarg' Wpłynęłatylko jedna ofeńa przekracząąca kwotę zapisanego
planu. Przetarg uniewazniono iw dniu 30 lipca biezącego roku ogłoszono diugi przetarg.
Termin składania ofert określonodo dnia 13 sierpnia 2010 roku.

Pokazane w tabeli powyzej wydatki dotycządziałalnoŚci Szkoły Podstawowej Nr
Srodki do końca biezącego roku zostanąw półni wykorzystane.

2,3i 4'

w

2010 roku do Szkoły Podstawowej Nr 2 uczęszczało 667 uczniów, którzy zgrupowani
byli w 26 oddziałach. Poniesione wydatki przez Szkołę opiewają na kwotę 1 481_ 854,35 zł
na plan 2891 197,00 zł, co stanowi 51,25o/o'

Do Szkoły Podstawowej Nr 3 w omawianym okresie U;zęszczało 422 uczniów, którzy
zgrupowani byli w 18 oddziałach. Poniesione wydatki przez Szkołę opiewają na kwotę
1 166 442,69zł na plan 2215 851,00 zł, co stanowi 52,64oń'
Do Szkoły Podstawowej Nr 4 w omawianym okresie Uczęszczało 648 uczniów, którzy
zgrupowani byli w 24 oddziałach. Poniesione wydatki przez Szkołę opiewają na kwotę
1 395 352,21 zł naplan2 862 383,00 zł, co stanowi 48,75oń.

i

80103 - oddziały przedszkolne
w _sz_l!gĘq-Ę pqdętąwg${gĘ
Wydatki osobowe nie
9q

zaliczone

i

'lg1 Z9Q'99

]

łł

90 270.18 zł

49,67

j

i 3020
wy!ąg|9ąZ9?
-_.__---i--_.-----i
Wynagrodzenia osobowe
i

363,00 zł

-

9?,99

4

j

praqpiilIqw

j łqtq

QpQąl[qryę wyl99-r9qz-9l1i9 |g.cznę

] 4-4q

Składki na ubezpie czenia

,i

i

j

131 206,00

ii

4110

l

197?L

9-o

21 893,00

złi

59 319,65 zł

łti

19721'1? rł:

99,91

zł|,

9 498,61 złi

43,39

i

!p,2_1

48

i ąlzo
Ętą_cy
---------t---

3 399,00 zł

i lzlg
:

1 400,00 zł

złi
700,00 złi

50,00

1?79

1 200,00 zł

600'00 zł

50,00

j pag

3 600,00 zł

1 800'00 zł

50,00

łt

200,00 zł

p_q,9q

7 546,00 zł

5 659,00 zł

74,99

i

9b!ą9-tr!

lę

ĘyN-qpz

ną!ę{ątQry ! wypqpązęnlą
Zakup pomocy na u kowych,

z_ą-\yp

9.ydą-lslyqłlyg-h
z-ą.ltyp

ltsgl.ąęś

ęnęr.gii

:

17O9,79

5o,3o

I

i

pqłqę!ą]łycht-----------i 4300
i

z_ą_ltyp t]g]"t]g

i

odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socialnvch

-4qq,9_0

4440

w SPNr2w2010 roku uczęszczało średnio48 dzieci zgrupowanych
w 2 oddziałach, w SP Nr 3 średnio 23 dzieci.

Do klas 0

80104

i

- Przedszkola

Dotacja podmiotowa zbudŻetu dla
zakładu budzetoweoo

i

41
i 2510 i 3 000 000,00 zł i 1 660 000,00 zł i
9 q.q9 qq9,00

41

1 qq9 qqgpq

9q,99
55,33

Plan przychodów w wysokości 4 325 957,00 zł został wykonany w kwocie 2 231 515,72 zł
co stanowi 51 ,58 oń, w tym dochody własne na plan 1 232156,00 zł zrealizowane zostały
w kwocie 556 020,72 zł co stanowi 45,13 o/o'
Pokrycie amortyzacji po stronie przychodow jak i kosztów w planie stanowi kwotę
62 811,00 zł'

Z budŻetu przekazano dotację podmiotową na działalnośćbiezącą Przeszkoli
zł orazzrozdziału 80146 kwotę 15 495,00 zł'

w wysokości 1 660 000,00

Miejskich

Wykonanie przychodów w poszczególnych przedszkolach przestawia się jak nizej:
określenie

Nr6

Nr7

.p_rayg_hgq_'t,

41 991,00 zł i 43 247,50 zł

wpływy z
-g_qł-L]9_

pozostałe

598,59 zł

złi

714,08 złi

432,46

72220,02złi 55 011 ,23złi

86 734,80

516,74

złi

512,60 zł

_o.qęętB!

wpływy z
róŹnych

dochodów

64 128,56 zł

złi' 76 649,58 zł

49

dotacja l
pqqrli9!9wą

średniailoŚÓ

dzieci

i

zł i ssl895,00 złi 292 250,00 zł
I

332 85o,oo

|

385 000,oo zł i ggs 500,00 zł

]

83

i

63

89

121

i

Przychody przedszkoli to:
Wpływy z usług _ wyzywienie dzieci i personelu ( nizsze wykonanie spowodowane było
dużązachorowalnościądzieci, szczególnie w okresie zimowym ),
* odpłatnośÓ rodziców za świadczeniaprzekraczające podstawę programowątzw'
opłata
stała ( niŻsze wykonanie wynika zfaktu wstrzymania pobierania opłaty za pobyt dzieci
w miesiącu maju i czerwcu
* odsetki od stanu środków na), rachunku bankowym.

-

Plan kosztow w wysokoŚci 4 427 201,00 zł został wykonany w kwocie 2 149 837,28 zł
%. Realizacja zadań ujętych w planie finansowym na 2O1O rok
przebiegała zgodnie z załoŻeniami planu. Znaczną częŚó środków przeznaczono na
płace, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na fundusz świadczeńsocjalnych, na
energię elektryczną, wodę, gaz, atakŻe na zakup zywności.

co stanowi 48,56

W ramach usług remontowych

* Przedszkole Nr

i

zakupów w poszczególnych przedszkolach wykonano:

prowadzono remont łazienek, dalszy etap przewidziano na okres
wakacyjny, zakupiono podstawowe materiały niezbędne do funkcjonowania przedszkola
jako placÓwki wychowawczo dydaktycznej,
1

-

* Przedszkole Nr 2 _ zakupiono artykuły gospodarstwa domowego (chłodziarko-

zamrażarkę) artykuły elektryczne, niezbędne materiały do wymiany grzejników oraz
sprzęt do ogrodka przedszkolnego,

* Przedszkole Nr 3 dokonano remontu pomieszczeń magazynowych, zaadaptowano
pomieszczenia mieszkalne na potrzeby przedszkola, zakupiono panele, regały do
kuchni i naczynia kuchenne.
Wyposazono łazienki w nowe umywalki atakŻe zakupiono drzwi do kancelarii
i pomieszczeń szatni,

* Przedszkole Nr 6 wyposaŻono sale dziecięce w nowe zestawy mebli,
zakupiono
-

zestaw gimnastyczny, rozpoczęto remont pomieszczeń kuchennych, ktÓry zakończony
zostanie w miesiącach letnich,

* Przedszkole Nr 7 _zakonczono remont sanitariatów, z których korzystajądzieci,
zakupiono wózek transpońowy i chłodziarkę do kuchni przedszkolnej'

50

Poniesione

następująco:

koszty za 2010 rok w poszczególnych przedszkolach

Nr1
451 294,97

i
złi

lrlr2
438 801 ,77

trtro i

Irtrg i
,i

i
złi

326 959,80 zł

zł'i

17g 575,70

przestawiają się

i

4B5 037,60 zł

i

Nrz
447 743,14 zł

w tym wynagrodzenia:

25O 997,69

złi

254 621,56

złi

253 474,25

złi

238 385'45 zł

Stan nalezności od pracowników orazz tytułu sprzedaŻy dobr i usług,
na koniec l połrocza 2010 roku

wynosi

8 973,00 zł

wynosi

Stan zobowiąan na koniec okresu sprawozdawczego
głównie z tytułu: wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
Stan Środków pienięznych na koniec l połrocza biezącego roku

84 101,19 zł

wynosi

257 470,63 zł

i 4 459 770,00 zł

5',,40

Wydatki osobowe nie zaliczone
Qq Wy|ąsrq9;ęÓ

8 155.00 zł

Wynagrodzenia osobowe

Q

p9 ąlK-owę w-y ną-gl-ę

q

łę n |ę

4010 i 29 54 663'00
19

9z

9!lą9-|s! t'ą Ę!ł|]Q"tłpłĘtą_cy

z9|i?

p 94

-o9

9! 9Wę

4ą-\yp lląlęiątQw i wyp-99?łędą

Zakup pomocy naukowych,
d-yQąśtyqłlyg-|! ltsląę.ls

]

9qq

9Ł.?7

4ł

4-q,99

226 105,46 zł

1qq,9q

] !9 921'99 zł: ?19 '!? 4] '19
112-9 ': ]917-9'9Q ąti ft :|q],99 4ł: 11,?p

1]

9p9tę-qŁlę

ąg tq-q

i

nę

Składki na ubezpie czenia

Wn

zł

68,93

]q

4170

- - - - -- -

_

- -

_

4210

g:1

9+9

-

|
i

1-

i
zł i

12 000,00
zł- - - - _ _

95 400,00

i -----

i
33 651 ,87 złi
10 000,00 --zł_

83,33

i - - -- - - - - - - - - - -

35,27

51

iiii

tę-r:i:qltqw.yg-Ę j: 1?79
|ę-|/]9!t9wy9-h
1?7q

4ą-(9p qglqg

z9rqwpllyq-Ę : 1?99 i

Zakup usług

Z-?!yI

:'ług

zl9_oQ,Q_o
21
zt j
-o99'a_o ztj

li

z-ą.ttllp
qslqg
!łp q9lq9

1 2_99,99

:j:'

pozostałych i łsoo i
ii
dostępu do

l ---------r
i
r

sieci i łgso i

opłaty z tytułu zakupu usług
telekom un ikacyj nych telefon ii

,n 980,00

złj
i

zł

I
---------l-

e 000,00 zł

i

1200,00 złi

fqrn-or_|tpryei

I

usług i
telefonii i

i

4370

Podroze słuzbowe krajowe

4410

4 000,00 zł i

ĘpdlQłę ęlt':9q-Wę rą gIą llqz_! ę

4420

2 000,00 złi

odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

4440

i
v!ąą#| -[pelqglą!q.!y9!

Zakup akcesoriow komputerowych,
amów i licencii

W 2010

w

26

,-og

923,36

zł,

67,34

'
--------1-----

1 702,45

złi

508,16 zł

i

56,75
42,35

s 000,00 zł

i

i

177 319,00 zł

------------1--

i

ą ę_uq

ąti 29,17
zł i
9?,91

I

opłaty z tytułu zakupu
telekomunikacyjnych

Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego

z qqq,99

4740

132 989,00 zł

i

75,oo

--------_-L_-__

i

2 400,00

567,30

złi

23,64

1 679,33

złi

4,2o

l

]
i

i

4750

i

40 000,00 zł

j

roku do Gimnazjum uczęszczało 829 uczniów, ktorzy zgrupowani

36 oddziałach.

W ramach usług remontowych rozpoczęto malowanie korytarza w segmencie B

pienruszym piętrze budynku
wakacyjny.

byli

na

szkolnego. Dalsze remonty przewidziane zoitały na okres

W nowym roku szkolnym zostaną zakupione pomoce naukowe i dydaktyczne a takŻe
nastąpi wymiana sprzętu komputerowego. Srodki finansowe zostaną do końca roku

w pełni wykorzystane.

52

8o113

- Dowożenie uczniów

do

i

;

Zaku
Koszt dowozenia uczniow do SP Nr 3 wynosi
Gimnazjum - 630,00zł.

80146-Dokształcaniei i
dqę-ĘgląLę!!ę ttątlęł-yqig! ]
Dotacja podmiotowa z budŻetu dla i
z-ą-[yp

7 796,85

zł, do SP

Nr

4

- 17 513,21

ż

i

l

9Q 99Z,9Q rł

j

40 420,55 zł

11,17

i

30 990,00 zł

i

15

50,00

i

2510

llll
rill

495,OO

zł

p919ę1dy9-Ę j rqqq 1 qz 0-7,99 złi ?1 91?,9-0 łti
ilil
słuzbowe krajowe
i 4410 i l 000,00 zł i 3 912,25 złi

t]p]ł-t]g

Podróze

-

q

19,72

55,89

Dział 85f _ ochrona zdrowia

Plan
.

452 000,00

zł Wykonanie

2'l5 879,80

Plan

Wykonanie

zł 47,76 oń

Zadania własne

Rozdział
Nazwa rozdziału / paragrafu

851 53

s

- Zwalczanie narkomanii

WylągrqQzgy1iąpgz.o9-o-q9wę
Zakup materiałow i wyposazenia

8 000'00 zł

:

2 672,90

oń

zł|'

33,41

i

67,50

tllp

i

|

4210

i

i

4300

i

1 350,00 zł

Dokonane wydatki dotyczyły finansowania dyzurow specjalisty w punkcie lnformacyjnoKonsu ltacyj nym P rzeciwdziała n ia N a rkoma n i.
i

53

Wspańo szkolny program profilaktyczny w Gimnazjum Nr 1 poprzez sfinansowanie
szkolenia nauczycieli pt. ,,ldol, jak mówić o kreowaniu rzeczywistości" oraz Powiatowy
Turniej wiedzy Prewencyjnej organizowany corocznie przez Kpp.
;l

8s1s4-Przeciwdziałanie i

i

g]łg!!qli:!!!9ry! r
pomoc
między i
i
samorządu
i

'',
Dotacja celowa na
finansową udzielaną
jednostkami
'-1-i
terytorialnego na dofinansowanie

Wydatki osobowe nie

390,00 zł

i

o

314,34

,oo zł

i
i

i

''

174,OO

złi

i łolo i
i
i

zol

287,OO

zł,,

sozo

ii'j

ubezpieczenia i

49,35

i

i

i

osobowe
pracownikow

i l:ł zp9,99 4

19ł 99-9,99 lt

i

2710

ri;'

zaliczone

Wynagrod zenia

Składki na

i

i

i

4110

złi

26,78

złi:

47,08

97 591 ,65
___l_-_--_______.
I

35 311,OO

złi

I

14 583,60 zł

8

i

41,3O

138,18ż: 65,11

ii

łq|9w9!|]y9h i 1?99
L]ę]qg p9ł9ę!?ry9-lr
] {q9q ]
-Zą-(tłp
Zakup usług dostępu do sieci
i 4350
Zą-[yp

t].s]-t]g

|l!ęnęt -

l

iiil

4370

q!ągjqląn.ejj1]j
Podróze słuzbowe krai

9-oQ,9_o -łt

j

1 800,00 zł

21?7t,74 zł
B10,07

j

usług i
telekomunikacyjnychtelefonii i
opłaty z tytułu zakupu

aq

i

4410

|
j

zł':
i
ri
2 OOO,OO złi
2 040,00

i

39,?1

złi

45,00

i

27,3g

558,80 zł

i

857,25

złi

42,86

54

odpisy na zakładowy fundusz

4440

5 872,00 zł

4 404,00 zł

75,00

4520

740,00 zł

736,00 zł

99,46

4610

1200,00 zł

360'00 zł

30,00

Szkolenia pracowników
niebędących człon kami korpusu

4700

600,00 zł

390,00 zł

65,00

Zakup mate riałów papiern iczych
do sprzętu drukarskiego i urządzen

4740

600,00 zł

135,28

ż

22,55

ęy-vję9

ęłę Ó ęqęią]Iyqh

opłaty na rzeczjednostek
q tę rylq !-4 nę g g

9 ą Ln _o-1-ząo

Koszty postępowania sądowego
p-l

-9!

9 |ąl"q g-ls!ę-g
r-

i

q

ql!łłtyęywLtlęj

r

Wydatki dotyczyły biezącego utrzymania i funkcjonowania MOPiRPA oraz Swietlicy
Socjoterapeutycznej dla Dzieci, w tym zatrudnienia pracowników, opłacenia dyzurujących
W punkcie informacyjno-konsultacyjnym i Poradni Kryzysowej, opłacenia działalności
Komisji RPA, kosztów przeprowadzenia wywiadow środowiskowych i badań biegłych
sądowych w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu, utrzymania i doposazenia ośrodka.
W zakresie działalnościŚwietlicy wydatki dotyczyły zitrudnienia psychologa, zakupu
materiałów dydaktycznych, papierniczych, zakupu biletow autobusowych i podwieczorków

dla dzieci. oprocz zajęc stałych odbywających się w Swietlicy organizowano imprezy

o charakterze

ku ltu ra no-oświatowym, spońowym i okol iczn oŚciowym'
Dokonano wpłaty na poczet kolonii letniej w Ełku' Dofinansowano wyjazd grup AA
i Al'-anon do Częstochowy i Gorki Klasztornej. Zakupiono czasopisma dotyczące
profilaktyki i terapii uzaleŻnien na potrzeby ośrodkaoraz szkół. Pełne wykorzystanie
środkow będzie miało w ll pÓłroczubieŻącego roku.

99]t99: Ę9z_9ęlą!ą

l

qłiąląhqśÓj

Dotacja celowa z budzetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadan zleconych do realizacji
stowarz

|

2820

Na realizaĄę zadania w dniu 21 czerwca 2010 roku została zawarta umowa Nr 2312010
z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Wojewodztwa Wielkopolskiego.
Dotację przekazano 05 lipca 20'10 roku.
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Dział 852

.

-

Pomoc społeczna
Plan

11 978 505,00zł Wykonanie 6 244156,50

Zadania własne

4 696 115,00

zł

52,13

zł 2 665 5'l0,03 zł

56,76

oń

oń

Rozdział
nazwa rozdziału / paragrafu

85212 - Swiadczenia rodzinne,
zaliczka a me ntac yina oraz
składki na ubez. emer. i rent. z
Ii

28 000'00 zł

'l4 469,71 zł

51,69

2910

25 000,00 zł

12 844,30 zł

51,39

4560

3 000,00 zł

1 625,41 zł

54,18

42108,00 zł

23 5'|9,43 zł

55,86

42108,00 zł

23 519,43 zł

55,86

'l 274 4'18.00 zł

848 300'64 zł

56

pę4p !_ecl.
qtę gł-!ę9 9
!'
-9p

Zwrot dotacji oraz płatności,w tym
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktorych mowa w
art.184 ustawy, pobranych
nienaleznie lub w nadmiernej
Wyg9!9Ś-c]

odsetki od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w ań.
184 ustawy, pobranych nienaleznie
lub w nadmiernei wvsokości

85213 - Składki na ubez.zdr. opł.
za osoby pobierające niektóre

świadcz. z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzin
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne

85214 -Zasiłki i pom. w naturze
oraz składki na ubezpieczenia
emervtalne i rentowe

4130

56

Zwrot dotacji oraz płatności,w tym
wykorzystanych niezgod nie z
przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa W
art.1 84 ustawy, pobranych
nienaleznie lub w nadmiernej

2910

1 300,00 zł

484,00 zł

37,23

119'11zł

66,25

i

3110
Zakup usług przezjednostki
samorzaou
ial

i
i

łsso

.1

91q I1q,99

4)

260 000,00 zł

j

6-11

176 640,50 zł

i

67,94

Wykorzystanie Środkow ilustruje ponizsza tabela:

Forma pomocy

o

Liczba
rodzin

Zasiłki celowe iw naturze

w tym:

_

-

zasiłki specjalne
zasiłki celowe

.

Sprawienie pogrzebu

o

Zasiłki okresowe

. opłata za pobyt W
Domach Pomocy

Liczba
świadczeń

Kwota
Świadczeń

649

1 699

346 833,38 zł

296
353

497
1 202

103 863,64 zł
242 969'74 zł

I

1

2771,30 zł

295

1 223

321 571,46 zł

18

105

176 640,50 zł

Społecznej

Powodem udzielania zasiłkÓw było: ubÓstwo, bezdomność,bezrobocie,

niepełnosprawnośÓ, długotnłałalub cięŻka choroba, potrzeby ochrony macierzyństwa,
alkoholizm, narkomania, trudności w przystosowaniu do Życia po opuszczeniu zakładu
karnego, bezradnoŚó
sprawach opiekuńczo_wychowawczych
prowadzenia
gospodarstwa domowego.

W

i

Miejski oŚrodek Pomocy Społecznej podobnie jak W latach ubiegłych kontynuował
orga

n

izowan ie pomo cy rzeczowej

d

la osób naj ba rdziej potrzeb ujących.

57

Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą,
zasobach ogółem:

a zamieszkujących

w

372

w tym:

*
*
*
*

"

komunalnych
innych
prywatnych
innych ( WTBS)
spółdzielczych
wspólnoty mieszkaniowe

95
7
113
12
137

I

llośćwypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem:
Srednia kwota przyznanego dodatku

2 131
205,33 zł

llośĆwydanych decyzji
w tym odmownych

441
37
37

llośćprzeprowadzonych wywiadow środowiskowych

Zgodnie z obowiązującą ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata dodatkow jest
zadaniem własnym gminy.
Realizacja tego zadania niewątpliwie w wielu przypadkach była nieodzowną pomocą dla
rodzin znĄdujących.się w trudnych warunkach materialnyóh. Gospodarstwa domowe
uprawnione do dodatku mieszkaniowego w większości posiaó
Ąąbardzo niskie dochody.

Szczególnie dotyczy to gospodarstw domowych o dochodach niŻszych od ustawowej
granicy ubóstwa, zaktorąuznĄe się kwotę określonąwustawie o pomocy społecznej'
Zaznaczyc naleŻy, Że pomimo obligatoryjności systemu dodatków mieszkaniowych,

nie wszystkie słabe ekonomicznie

z dofinansowania.

gospodarstwa domowe mogły srorzyśtać

Czynnikami eliminującymi dla niektórych gospodarstw z tej grupy był między innymi: brak
tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, zbyt duŻa- pówiezchnia 2a;m'owanejo
mieszkania, nieumiejętnośó starania się o otrzymanie dodatku, brak zainteresowan-ia
podjęciem jakichkolwiek kroków zmierzających do poprawy sytuacji zyciowej,
zwłaszcza
w rodzinach patologicznych i u osób nieprzystosowanych do Życia *'półu..eństwie.
99?19 -1asiłki stałe
Zwrot dotacji oraz płatności,w tym
wykorzystanych
)tzysLat tyult ntezgoonte
niezgodnie z

znaczeniem

lub

I

I

495197,00 zł

i

z

I

i

i

2910

3700,00 zł

i
2791,55 złi

?q?

9qq

.9! 4

I

i

j

9q,9ę
75,45

58

wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktorych mowa w
art.184 ustawy, pobranych
nienaleŻnie lub w nadmiernej
Wy9qK9ś-cj

Swiadczenia s

31

i

10

491 497 .00 zł

279 277,09 zł

56,82

Z zasiłkow stałych skorzystało 139 rodzin, natomiast liczba Świadczeń wynosiła 762.

85219

- ośrodki pomocy

9p9!99-?.'l.ej
Wydatki osobowe nie

osobowe
p-Ląq9W!i|Qw

Składki na

i

i

i

wyl?g.rgqłę!łęlqgzry

ii

,
]

4010 i

:

194q

i:i

lt

779 189.82 zł

19 114,00 zł

5 926,22 zł

31,01

zł: 467 999,72zł

44,83

1ę?9 99?,99

zaliczone i 3020 i

Wynagrodzenia

PpQąlKq-ryę

ii
i

]

l

1 043 893,00

]

Zq

rii
ubezpieczenia i 4110 i llz

-8!?'99

złi lp -8tl,9Q zt

368,00

złi

!Q]

zł

73262,97 zł

1

qq, 9q

42,50

9p9tęqą']ę

lil !1?9 !
li
Wy!ąglqQłę-r]i? -Ęę4q9-o.Ę9wę i 4170 i
9!lądts!

lą Ę9N-qgł Ętąqy

ii

z-ą.(yp ną!ę!ątQw j
z*ą-\yp

wypqgązę|!ą

ętlęIgli

il
',

!?19

]

ii
i 1?-69 l

j
ii
z-ą-ltyp q$-vs zdt_owq!!-y9-h i 1?ą9 :
il
p9.99!?ły9-Ę i łqpq i
Zą-Kyp -qql-l]g

[9m9!t9wy9-h

':

1?7q

z-ą-(tłp -qs:ł-qg

?-6

'Q0

18 6QQ'00 z|

Q9,99

zł

1?,69

7ł

19,1p

4ł

99,9q

214,56 zł

7,15

9qg,9Q ąti

97,9!

Z 9gq

9q 799,9-o

łt

9a 9qq

4-Q 99Q,9-o

zł

?q 999

q ggQ,9-o zt

?

rq

99.1,Qg ąt

p+q,9Q łł1

.1

'-6?

'!7
'79

2? I?1,79

4ł l

Zakup usług dostępu do sieci

(qIT|-oBpwęj

48,76

i:

usług i
telefonii i

opłaty z tytułu zakupu
telekomunikacyjnych
opłaty z tytułu zakupu

4q,99

4360

li4370

usług i

i

1 095,26 zł

36,51

i

l

70,16

59

i
i
j

43,63
75,00

100,00

2 406,00 zł
1 199,19 zł

49,97

4 965,18 zł
Wydatki realizowane były zgodnie z planem finansowym i harmonogramem
realizacji
poszczegolnych zadan.
Do wykonywania zadan w zakresie pomocy społecznej zatrudnionych
było 40 osób, w
tym:

*

*
*

-

5osóbwadministracji

16 pracowników socjalnych
- 12 osób w rejonach opiekuń czych
15 opiekunek do sprawowania opieki nad osobami chorymi

ń domu,
pielęgniarka, kucharka ipomoc kuchenna i robotnik gośpodarczy.

60

W 100 o/o została przekazana dotacja na rzecz Stowarzyszenia im. Ks.J.N. Musolffa,
w związku z realizaĄą zadania publicznego - prowadzenie Jadłodajni dla ubogich

i Noclegowni dla bezdomnych' Wydatek dla budzetu z tego tytułu do kwota 20 000,00 zł.
Umowa Nr 3 i 4 z dnia 01 lutego 2010 roku.
Na dozywianie dzieci w szkołach i gimnazjum w 2010 roku wydano 256 533,90 zł, a na

prace społecznie uŻyteczne 3 862,40 zł'

.

Zadania zlecone

7 282 390,00

Rozdział
nazwa rozdziału / paragrafu

s

99?99 _ 9śtq-qtiw9pcrqlą
Dotacja celowa z budzetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadan zleconych do realizacji
stowarzvszeni

2820

zł

3 578 646,47

Plan

zł

Wykonanie

%o

4

335 520'00 zł

1717t?,gg

335 520'00 zł

174 743,00 zł

i

49,14

52,08

Przekazana dotacja celowa w wysokości174 743,00 zł dotyczy realizacji zadan z zakresu
pomocy społecznej prowadzenie ośrodka Wsparcia
Srodowiskowego Domu
Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

tj

świadczenia realizowane z dotacji
od Wojewody
z własnych środkow

85212 - Swiadczenia rodzinne,
zaliczka a m e ntac yin a or az
składki na ubez. emer. i rent. z
Ii

9Ę

e_4

zł

3 368 887,36

zł

42122 ,00

zł

1 497,80

zł

6 878 722,00 zł 3 370 385'16 zł

49,28

o/o

3,56 %

49,00

p'-ę-cł: -9P 9!9 9.ł n ęg o-

Wydatki osobowe nie zaliczone
Qq

6 836 600,00

3020

1 600,00

zł

758,00 zł

47,38

3110

6 549 802,00

zł'',

q 19Z 991 ,91-łł-

!-8,9?

4010

159 723,00 złi

84 418,92 zł

52,85

rodzenie roczne t, 4o4o

11768'00 złi

11 767.76 zł

100.00

wnąs|gqłęl

9wią Q qłę n ią

p p

qłę q z_\9

Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe

i
i

i------------

61

Zgodnie

z ustawą o

świadczeniach rodzinnych

30 czenłca 2010 roku wypłacono świadczeń na kwotę

Sferę wypłat przedstawia ponizsza
Wys zcze

-

gó

Zasiłki rodzinne

ln ie n ie

W

okresie

od

stycznia do

3 197 684,04 zł

tabela:

Liczba
świadczeń
11 817

Kwota
1 005 626,00 zł

62

-

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym ztytułu:

5 045

523 983,52 zł

65
502

65 000,00 zł
195 933,52 zł

477
718

82 370,00 zł
55 320,00 zł

3

54

300,00 zł
3 460,00 zł

3 226

121 600,00 zł

5 263

805 239,00 zł

429

222 854,70 zł

308

147 000,00 zł

1 561

495 840,92 zł

-

urodzenia dziecka
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego
- samotnego wychowywania dziecka
- kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
- rozpoczęcia roku szkolnego
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania
- wychowanie w rodzinie wielodzietnej

* Zasiłki pielęgnacyjne
* Swiadczenia pielęgnacyjne
*

Jednorazowa zapom oga z tytułu urodzenia
dziecka

*
*

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Wyegzekwowane nienalezne świadczenia nie
podlegające zwrotowi w trakcie roku do budzetu
państwa

2 860,10 zł

Razem:

3 'l97 684,04 zł

852'13 _

Składki na ubez.zdr. opł.
za osoby pobierające niektóre
świadcz. z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzin
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne

4130

10148,00 złi

5 750,00 zł

56,66

10 148,00 zł

5 750,00 zł

56,66

Koszt składek zdrowotnych zamknĄ Się kwotą

świadczeń'

i

5 750,00

zł i

dotyczył 134

63

Liczba rodzin objętych usługami opiekuńczymi psychiatrycznymi wynosiła
16.

Dział 853

-

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan

.

210 417,00

zł

Wykonanie

s

Plan

0'00 zł

-%

Zadania własne

Rozdział
nazwa rozdziału / paragrafu
85395

i
I

Wykonanie

- Pozostała działalnośó

j

9,99 łł
31 19

22 094,00 zł

0,00 zł

Wynagrodzenia osobowe
pIąęgW!ilQw

': 4017

46 157,00 zł

0'00 zł

Wynagrodzenia osobowe

4019

2 444,00 zł

0,00 zł

Składki na ubezpie czenia

4117

7 600,00 złi

0,00 zł

QwiąQęłęnią 9pgleczne

9p9tęq4"'lę

Składki na ubezpieczenia

9p9tę.qą']ę

Ęląqy

9K!ądb!

lę

9Blądtsi

lą ĘglQt]gł Ęląg-y

ĘylQ-qgł

Wyn ąg-tqQ -zą|ią

i

4119
l-------

sob

l !1?9
4177
4179

owe

j

t?17

z_ą-(yp

wyp99?4ęil9 :

tzlg

i

4287

Zakup usług zdrowotnych

i

i

ę

9-08

i

'99

ąt

'99

zt

0,00 zł

zł

0,00 zł
0,00 zł

7ł

zł

0,00 zł

3 123,00 zł

0,00 zł

9_39,99

i

0.00 zł:

zł

345,00 złi
q _49g

l

'99

62,_09

,,

-----------_1

wyp99ązęilą

!

1 1q9

ll

4q-[gp -nątę4ą|Qw !

-qąlę!ą|Qu'

49,9-0

j tlzl

p?zoso b owe

Wy! ągrq-q ząilą p?zo

,1,

i

--

64

't66.00 zł
101 881 ,00 zł
q 99{

'99

łł

475,00 zł

0'00 zł

i

0'00 zł
0,00 zł

0,00 zł i

iskładki

1437

i

l019,00zł

BQ?.lę qplgty ięKłą{bj

11?9

i

?1,99 zł

Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu
ęl!łł!yqywLllęj

4707

1 140,00 zł

4709

60,00 zł

t--"---'Zakup materiałów papierniczych |' 4747
do sprzętu drukarskie go i urządzen

514,00 zł

BQłnę qpłaty

i

i

Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu

qywLtlęj

I

0,00 zł

;

ęltłłly

i

i

(qęt'ogtąfięłlyg-h

Zakup materiałow papierniczych
do sprzętu drukarskie go i urządzen

i
i

4749

|sqętqstąfięz_|y-cb i

Zakup akcesoriow komputerovvych,
W tyn p|9g|ąTqry !

licencii

0,00 zł

zł

0,00 zł i

i

i ąlsl i

i

|iqę-!cjj r

Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i

27,00 zł

i,

ii

i
i

4759

l

z

841,OO

---------l

;

150,00 zł

i

0,00 zł

i

i

Miejski ośrodek Pomocy Społecznej W 2o1o roku kontynuował realizację projektu
systemowego W ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2oo7 _ 2013. W tym"celu
został podpisany aneks do umowy ramowej. Koszt realizaĄi projektu wynosi
-178
210 417 ,00 zł' Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosić będzie
854,oo zł
zbudŻetu państwa 9 469,00 zł, awkład własny opiewa na kwotę 22 ogi,Oo zł.
W l połroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków, poniewaz nie zostały uruchomione
środkina realizację projektu.
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Dział 854

-

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan
.

zł

Wykonanie

191_0

i

?q -052p9

Ętą_cy : ll?9 j

Q 9-s9,99

630 882,00

239 640,89

zł

37,gg

o/o

Zadania własne

PqdąlKqyę Wyląg-rqqzą\ię l9-c4??

9b!ą9-ls!

lę Ęylc.qgz

|,

złl ?? 919,?1Zł +

łIj

3 400,00 zł

i 1?9_0 1
Zą-(yp
p9a9ę!ąry9-Ę jrrii
{q99 :
'/p]łt]g
ril'
odpisy na zakładowy fundusz i 4440 i
j
a-_----__----i

świadczeńsocialnych

i

9-9,99

g+l,19

4:

17,9-9

1708,37

zł:

50,25

4i

9q,9g

-s

q 99q'.o_o

;łi

{ ] 9q,9q

?2_9Q,99

zti

1 100,00

złi

5o,o0

15 o92,oo

złi

75,oo

20 123,00

.:

złi
i

i

.

Swietlice dziecięce działaĘ przy szkołach podstawowych oraz przy gimnazjum
Łącznie
skorzystało ze świetlic 356 uczniÓw. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z plinem
finansowym. Nizsze wykonanie W paragrafie 3020 związanejest z tym,Ł ekwiwalent za
odzieŻ zostanie wypłacony w miesiącu wrześniu2010 roku.

85412 - Kolonie, obozy oraz
inne formy wypoczynku

27 000,00

złi

18 000,00 zł

i

66,67

66

Dotacja celowa z budzetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
stowar
tom

2820

27 000,00 złi

'18

000,00 zł

66,67

Na realizację zadan w ramach współpracy z organizaĄami pozarządowymi wydatkowano
w lpółroczu2010 roku kwotę 18 000,00 zł.
Dotację na organizację wypoczynku dzieci i młodzieŻy otrzymało:
Stowa.rzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda
Srodki przekazano zgodnie z umową Nr 2212010 z dnia 01 czerurrca
2010 roku

.
.

Musolffa

Towarzystwo Przyjacioł Dzieci
Srodki przekazano zgodnie z umową Nr 21t2O10

20'10 roku

B141s-Pomocmaterialnadla

99łn!9W

dia dla uczniów

:l

i
i
l

i
i
3240 i

9 000,00 zł

9 000,00 zł

z dnia 26 mĄa

|'l
150 375,00 złi
150 375,OO złi

'

0,00 zł
0,00 zł

i

-_

i

Zabezpieczone W planie Środki na wypłatę stypendium pochodzące od Wojewody
Wielkopolskiego oraz wkład własny Gminy Miejskiej zostaną uruchomione na przełomió
miesiąca wrzeŚnia i paŹdziernika biezącego roku.

85446

- Dokształcanie i

doskonalenie nauczycieli
Zakup usłu

4300

3 374,00 złi

0,00 zł

i

--

Brak chętnych wśrodnauczycieli świetlic na studia i kursy dokształcające.

Dział 900 _ Gospodarka komunalna iochrona środowiska

Plan

.

2 345 680,00

zł Wykonanie

1 099 954,72

zł

46,89

Zadania własne

Rozdział
nazwa rozdziału / paragrafu

s

Plan

Wykonanie

%

o/o

67

Wydatkowanie środków nastąpi w ll półroczu bieŻącego roku'
90003

wei
z-ą_|typ

- Oczyszczanie miast

i

nątę!ątQw ! wyposazenia

z-ą-\t'p ęttętgji

Zakup

470 000'00 zł

314 888'69 zł

4210

18 000,00 zł

4 847,89 zł

4260

? 99Q,99 ąt

ltQ9,99

450 000,00 zł

u

łt

8,17

309 877,41 zł

68,86

Dokonane wydatki dotyczą między innymi: zimowego i letniego utrzymania drÓg,
kosztów utrzymywania bezpańskich psÓw W schronisku, kosztów eksploatacyjnych
samochodu KlA, kosztów składowania na wysypisku.

90004

- Utrzymanie zieleniw

tt'j-ąętąq.Ę !

g q'

685 680.00 zł

L'ląę h

0'00 zł
0,00 zł

?7,2!

6050

i

tso 000,00 złi

0,00 zł

z

Wydatki biezące związane były
utrzymaniem zieleni miejskiej. W ramach
wydatków inwestycyjnych załoŻono realizację placu zabaw na osadzie - ul. Wiśniowa oraz
rozbudowę placów zabaw przy ul' Zespołowej iw Parku 600-lecia'

li:i

gO01s-oświetlenieulic,placówi i
i

crÓg

Zakuo materiałow i

i
]
1 9qQ _oQQ'99 rt] L9a q99.3-7 4:
Żenia l 4210 ]i 25 000,00 zł;
zł i
3 951,09
951 ,O9 zł i
i

i

99,12
15,80

Wydatki biezące związane z oświetleniemulic.

40.58
19,17
z-ą_tt 9

p

t] p]ł-q

9 p 9ł_oę!ą]ły9-Ę

1_9,:19

Wydatki inwestycyjne jednostek

6050

i

193 000,00

złi

gO 148,OO zł

46,71

Na zadanie inwestycyjne pn. Rekultywacja Jeziora Durowskiego wydatkowano

l półroczu 2010 roku

kwotę

w

90 148,00 zł.
W ramach powyzszego zadania wykonano dwa mobilne zabiegi inaktywacji fosforu całej
toni wodnej j. Durowskiego oraz dokonano biomanipulacji w ,"m"ch której zarybiono
jezioro ilością88 000 sztuk szczupaka oraz 114 ooo sztuk sindacza.
W omawianym okresie prowadzone były rownieŻ prace badawcze dotyczące monitoringu
jakościwód j. Durowskiego.

Dział 921

-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan
.

2 048 387,00

zł

Wykonanie

1 032 707,68

Plan

Wykonanie

zł

50,42

o/o

Zadania własne

Rozdział
nazwa rozdziału / paragrafu

j

s

o/o

i

92105

- Pozostałe zadania

?nr|ęgję

!tt'lt!'ry

w

45 007,68 zł

39,48

74 000,00 zł

32 000,00 zł

43,24

1179

10 000,00 zł'J't

7!-0'99

złi

p7,!9

4210

3 000,00 zł

300,00 zł

10,00

----------t---

na
realizacji

i

114 000,00 zł

i

i

Dotacja celowa z budzetu
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do
9!9Wą|ły9?ęnLqn

Zakuo materiałów

l

aŻenia

i
i

': 2820
i

69

Na zadania

z

realizowane W ramach współpracy
organizacjami pozarządowymi
przekazano dotację w wysokości
32 000,00 zł
Dotację otrzymało:
Towarzystwo Przyjacioł Ziemi Pałuckiej - ochrona i popularyzaĄa 3 000,00 zł
tradycji kulturalnych organizacja Vll Konkursu Międzywojewooźłiego

'

,,Sztuka ludowa Pałuk W TwórczoŚci dzieci, młodzieŻy i ióh

opiekunów".

'

'

z

Nr

z

Srodki przekazano zgodnie
umową
12t2o1o
dnia
26 maja 2010 roku.
Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno-Muzyczne
- na organizację 25 000,00 zł
ogólnodostępnych imprez kulturalnych Chopin na Pałukach: konceńy
konkursy i wydarzenia ańystyczne związane z rokiem Chopinowskim
oraz audycje muzyczne dla szkół i przedszkoli.
Umowa Nr 1712010 i Nr 1912010 z dnia 26 mĄa 2010 roku'
Parafia Rzymsko-Katolicka p'W. Św. Jakuba Apostoła na
organizację ogólnodostępnych imprez kulturalnych: Vlll Jakubowy
Festyn Rodzinny.
Srodki przekazano zgodnie z umową Nr 18/2010 z dnia 07 czerwca
2010 roku.

4 000,00 zł

Pozostałe wydatki związane z organizacją imprez ogolnomiejskich opiewają na kwotę
13 007'68 zł na plan 40 000,00 zł co stanowi 32,52 7o planu rocznego'

- Domy i ośrodkikultury,
święlliqęi|!9Ęy
92109

Dotacja podmiotowa zbudŻetu dla
9-ą Ln -o-l-łąq 9y-vej Ll s!y! g-cj l l1-L] |t ury
Dotacje celowe z budzetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizaĄi inwestycji i
zakupÓw inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów
blicznvch

906 540.00 zł

2480

728 540,00 złi
i

6220

178 000,00 zł

j

55,56

91Z 9qq

Zł

. 17,Q3

't56 700,00 zł

88,03

'99

W l półroczu 2010 roku z budzetu miasta przekazano dla Miejskiego Domu Kultury dotację
podmiotową w wysokości 347 000,00 zł. Ponadto MDK wypracował przychody własne w
wysokości 269 057 ,27zł na plan 401 000,00 zł co stanowi 67, 10 % planu.

Przychody

.
.
.

to:

Wynajem pomieszczeń
Wyświetlanie filmów
Wspołorganizacja imprez, sponsorzy

11 174,01 zł
134 718,67 zł
49 942,55 zł

70

.
.'
.
.
.

Wpływy z najmu baru
odsetki od stanu środków na rachunku bankowym i inne Wpływy
Wpływy z plakatowania
Wpływy,,NoWe Horyzonty Edukacji Filmowej''
Reklama firm
Darowizny

2745,90 zł
7 691,63 zł
5 592,58 zł
24 700,93 zł

ż

32 291,00
200,00 zł

Poniesione koszty stanowią kwotę 820 240,11 zł na plan 1 327 064,00 zł co stanowi

61,81 % planu rocznego.

Wy.l ągrq-qae-| !ą 99o bowe

9!7

koszty

Ponadto

z

11 i?g,,-17

4i

p7,!?

ęq 9QQ,9Q

rt';

91-97

złi 265 503,62 złi

65,84

ZP gQq,9p

\4e!ęląly j ęlętgLą

Pozostałe

złi

i

il

4i
1qq qqQ,9q łłi

9wiąQqłęllą !lą -[łę9Z pląqgwlL\gw

Ult-qgLqPgę

166 679,24

199,99 ł]

i

999 gtQ,qq'r

i

403 268,00

budzetu została przekazana dotacja celowa

i ?78

na

w wysokoŚci 156 700,00 zł na plan 178 000,00 zł na zakup sceny
dostawę i montaz obiektywow do projekcji filmow.

382,02

48,01

złi 70,47

zadania inwestycyjne

z zadaszeniem

oraź"na

Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury
przedstawiona jest w odrębnym dokumencie opracowanym przez Dyńktora' lnformacji

stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 16 sierpnia 2010 roku.

Nr gst2oio

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w omawianym okresie Wynoszą 2g3 g13,5o zł
na plan 581 100,00 zł co stanowi 50,58 % planu. Przychody własne śtanowiąkwotę
1 913,50 zł na plan 3 100,00 zł co stanowi 61 ,73 oń'
Przychodem są: opłaty za świadczone usługi ksero, opłaty za wypoŻyczone ksiązki nie
zwrócone w terminie, opłaty za wynĄem sali i odsetki bankowe.

Poniesione koszty stanowią kwotę 298440,19 zł na plan 581 1oo,o0 zł co stanowi
5'1,36 % planu rocznego. Wykonanie ilustruje ponizsza tabela:

''),'

okreŚlenie

j

Wy!ągtq-qząIią
9wiącęłęllą!1? 14994
z-tjqry

Wy-ltpt'ąnie-

Plan

p|ąq9wli-ltQw

I

?P1 9?5,99 zli

o/o

I

-4-0q QZQ,-QS

j
r

ęz pzplQ

z!

i

1"ą

*zł

?99,9?

złi p?,!!
i
I

30 00g'q9 4!

i

P9,11

i

:

bip]!-otęqł-nę

l

1q {Qg ,99 zł

18 20Q.QQ zl

q 9-8q,99

łti
I

ztr
i

1111P,99

Q-1,99

1"q,99

qq,?9

zł! 11-9p
i

?2 ?19,99 zł

Ugtt]gLq!qę

9 93-7,91

i

4 000,00 zł

Podroze słuŻbowe

2 035,54

złi

50,89

Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
przedstawiona jest w odrębnym dokumencie opracowanym przez Dyrektora placówki.
lnformacja stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Wąrowca
Nr 95/201 0 z dnia 16 sierpnia 2010 roku.

iiii

Dotacja podmiotowa zbudŻetu dla
samorzadowei instvtucii kulturv

iii::
i

2480

i

999 qqq'99

i

rłl '!9? 9qq'9q 4i

396 000,00 z

i

192 000,00 zł

i

!.a,19
48,48

i

Na

działalnośćMuzeum Regionalnego przekazano w 2010 roku dotację podmiotową
w wysokości 192 000,00zł. Ponadto Muzeum Wypracowało przychody w wysokości
5 320,33 zł na plan 21 800,00 zł co stanowi 24,41 o/o.
Przychodem Są Wpływy za bilety wstępu do Muzeum, ze sprzedaŻy pamiątek
iwydawnictw, nadzory archeologiczne i odsetki bankowe.
Poniesione koszty opiewają na kwotę 201 224,15 zł na plan 418 300,00 zł, co stanowi
48,11

oń.

i
Wy! ągrqQ3ęll ią 999.p9Wę

i

9wiąQqłę rię rą :rę94 pl-ąqgwliltQw
Mate

i

oh

Plan
257 967,00 zł

49,77

49 460,00 zł

25 517.47 zł

19 523'00 zł

6 105'38 zł

51,59
31

72

!'łp!t]gl- qPęę

Podróze słuzbowe

25 350,00 zł

'!1

61 000,00 zł

23 155,35

5 000'00 zł

3 246,57

9qq

'79

i

7ł

gq'1Q

i

37,96

zł'l

64,93

zł

Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego
przedstawiona jest w odrębnym dokumencie opracowanYm przez Dyrektora. lnformac]a
stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Wągrowca Nr gstzoio
z dnia 16 sierpnia 2010 roku.
ii

9?]99:

Ę92_9ę!4ą

Zakup usług

qłią!ąlnqśg]

pozostafuch i

i
43oo
4300

Srodki zabezpieczono na przegotowanie

53 847,oo

złi

i 53
ss 847,OO
847 oo złi
złi
i przeprowadzenie cyklu

--

i

--

i

imprez, wydarzeń

kulturalnych przyczyniających się do wzrostu znaczenia kultury w mieście.

Dział 926 _ Kultura fizyczna

Plan

.

isport

7 118 813,00

zł Wykonanie

zł

16,52

o/o

Zadania własne

Rozdział

nazwa rozdziału

92601

,i

PlaniWykonanieiolo

l paragrafu

- Obiekty sportowe
:|

Wydatki inwestycyjne jednostek

W

1 176 042,68

i

6050

?q9 9qq,99

rł

1 230 000,00 zł

powyzszym rozdziale zostały zabezpieczone nakłady na realizację zadania

inwestycyjnego pn. budowa kompleksu spońowego W ramach programu ,,Mó1ó boisko
Orlik 2012"
W dniu 20 maja 2010 roku została zawarta umowa z wykonawcą wyłonionym W drodze
przetargu z terminem realizaĄi zadania do 19 sierpnia 2010 roku.
W l połroczu wykonano: roboty ziemne, drenaz i podbudowę boiska wielofunkcyjnego oraz
drenaŻ i podbudowę boiska do piłki noznej. Pienrusze płatnościfaktur miały miejsce
w miesiącu lipcu biezącego roku.
.

73

92604

- lnstytucje kultury

fizygzlęj

Dotacja przedm iotowa z b udzetu
dla zakładu b udżetowego
Dotacje celowe z budzetu na finan.
lub dofinansowan ie kosztów
realizaĄi inwestycji i zakupow
inwestycyjnych zakładow budzet.

717 8'|3,00 zł

401 832,80 zł

55,99

2650

675 313,00 zł

370 000,00 zł

54,79

6210

42 500,00 zł

31 832,80 zł

74,90

ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną funkcjonującą do końca 2010

roku w formie zakładu budzetowego.

Podstawą gospodarki finansowej oŚrodka jest roczny plan finansowy obejmujący
przychody, koszty i inne obciązenia, Stan środków obrotowych, stan nalezności

i zobowiązań na początek i koniec roku.

ośrodekodpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania, pokrywając koszty swojej działalnoŚci
z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowej.
Plan przychodow ogółem opiewał na kwotę 2 078 470,00 zł' Wykonany został w kwocie

961 710,48 zł co stanowi 46,27

z

o/o'

budzetu miasta na utrzymanie Hali Sportowej, Stadionu i Kąpieliska przekazano
dotację przedmiotową W wysokoŚci 370 000,00 zł co w stosunku do planu stanowi
54,79

o/0.

ośrodekwypracował dochody własne W wysokości392 927,79 zł na

plan

005 557,00 zł co stanowi 39,08 %. w analizowanym okresie ośrodek w porównaniu z
analogicznym okresem roku ubiegłego odnotował wzrost dochodow własnych o 10,66 %.
Głowny wpływ na wzrost dochodów miało wykorzystanie boiska ze sztucznej nawierzchni
oraz wykorzystanie bazy noclegowej.
W biezącym roku, kilkanaście zespołów wzięło udział w obozach zimowych na terenie
ośrodka. Rozegranych zostało ponad 20 spotkań sparingovvych, w których wzięło udział
około 400-stu zawodnikóW spoza miasta Wągrowca.
Pod koniec lutego w ośrodkutrenowali juniorzy kadry Wielkopolski w piłce ręcznej,
rugbyŚci Budowlanych Łódż, KS PosnaniazPoznania oraz GKS BełchatÓw.
W miesiącu kwietniu szlifowała formę na boisku lekkoatletycznym o nawierzchni ze
sztucznej trawy grupa lekkoatletow, którzy przybyli do ośrodka na zgrupowanie Kadry
Wojewodzkiej J u n iorow.
1

Przychody własne tworzą:
192 248,15 zł

74

.

'

z działalnoŚci gastronomiczne

189 246,51 zł

8 117,72 zł
odsetki naliczone od stanu środków na rachunku ban

2 426,27 zł

Naliczona amortyzai1a po stronie przychodów stanowi kwotę
1g8 774,54 zł na plan
zł,

397 600,00

inne zwiększenia wynosźą 8,15 zł'

Poniesione koszty za l półrocze 2010 rok Wynoszą 918
681 ,19 zł na plan 1 994685,00 zł
co stanowi 46,06 o/o planu.
Realizacja kosztow przestawia się następująco:

.

Plan
Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń

I

a

Wynag rod zenia osobowe

o

racown ków
i

.

Dodatkowe wvnaorodzenie roczne

.

Składki na ubezpieczenia soołeezne

Wykonanie

o/o

B00,00 zł

502,54 zł

62,92

400,00 zł

200,00 zł

50,00

631 955,00 zł 295 972'35 zł

46,93

53 549,00 zł

127 125,00 zł

53 342,53 zł

41,96

19 442,00 zł

6 938,31 zł

35,69

.
.

Wynagrodzenia bezosobowe

.

220 000,00 zł

61 264,44 zł

27,85

Zakup materiałów i wvoosazenia

130 000,00 zł

70 209,64 zł

54.01

Zakup energii

219 450,00 zł 121 199,73 zł

55,23

.
.
.
.
.

.

Składki na Fundusz Pracv

Zakup usług remontowych
Zakup usłuq zdrowotnvch
Zakup usług pozostałvch
Zakup dostępu do sieci lnternet

opłaty z tytułu zakupu usług
telekom un ikacyjnych telefonii komórkowej

40 000,00 zł

16 596,23 zł

41,49

1 000,00 zł

306,00 zł

30,60

94 582,00 zł

58 881 '89 zł

62,25

650,00 zł

262,30 zł

40.35

1 000,00 zł

559,49 zł

55,95

75

.
.
.
.
.
.
.

opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefon ii stacionarnei
Zakup usług zdrowotnych
PodrÓŻe słuzbowe krajowe

odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Podatek od nieruchomoŚci
Pozostałe podatki na rzecz budzetow
jednostek samorząd u terytorialnego

3 000,00 zł

1 299,55 zł

43,32

250,00 zł

203,98 zł

81,59

4 010,00 zł

1 584'00 zł

39.50

24 450,00 zł

18 338,00 zł

75,00

6 039,00 zł

3 022,00 zł

50,04

252,00 zł

opłaty na rzecz budzetu jednostki
samorządu terytorialnego - opłata za zarząd
nieruchomością, za sprzedaż alkoholu,

252,00 zł 100,00

10 281,00 zł

5 145,00 zł

50,04

Podatek od towarów i usług

6 000'00 zł

2 165,52 zł

36,09

Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu słuzby cywilnej

2 000'00 zł

1 330,00 zł

66,50

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych

500,00 zł

316,32 zł

63,26

.

Zakuą akcesoriów komputerowych

350,00 zł

5,55 zł

1,59

.

AmońyzaĄa

397 600,00 zł

198 774,54 zł

49,99

.
.
.

lnne zmniejszenia po stronie kosztów stanowią kwotę 9,28 zł'

Stan nalezności na koniec l połrocza 2010 roku wynosił, w tym:
* nalezności od pracowników
* naleznoŚci z tytułu VAT
* naleznoŚci z tytułu sprzedaŻy
dóbr i usług
* opłata za zarząd
* pozostałe rozrachunki i rozliczenia
międzyokresowe

51 833,97
40,04
5 771,47
33 450,45
3 593,00
8 979,01

zł
zł
zł
zł
zł
zł
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Stan zobowiązań na koniec l pokocza 2o1o roku wynosił, w tym:
* naliczony i potrącony na
listach płac podatek dochodowy od osób
fizycznych
* składki na ubezpieczenie
społeczne i Fundusz Pracy naliczone od

107 440,93 zł
5 122,00

ż

28 190,68 zł

wynagrodzeń
* zobowiązania z tytułu zakupu dobr i
usług
* zobowiązania wobec dostawców
z tytułu dokonanych przedpłat

26 489,97 zł
47 638,28 zł

Stan Środków pienięznych na koniec l połrocza 2o1O roku wynosił

81 976,72 zł

ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał dotację celowąz budzetu na finansowanie inwestycji
tak na:
* opracowanie dokumentacji
na budowę nawierzchni dróg, parkingow i
20 000,00 zł
kanalizaĄi deszczowej na terenie osiR
i

* zakup sprzętu do pielęgnacji
boiska ze sztucznej trawy i biezni:

22 500,00 zł

przyczepy do mikrociągnika i na zakup profesjonalnej dmuchawy
plecakowej

Powyzsze zadania zostały zrealizowane a dotacje celowe rozliczone. Zwrot do budzetu
10 667,20 zł.

92605 -Zadania w zakresie
K-'l]l-qry fiłyqz_lej

i9p9-{tt]

Dotacja celowa z budzetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadan zleconych do realizacji
9!9Wą!ł"y9łę!l"9l11
z-ą-ltyp

-netę!ą|Qw !

Zakup

u

wyp99?<9ilą

1 12'| 000,00 zł

]

1049 000,00 złi

2820

i gq
i łsoo

33 000,00 zł

15 587,88 zł

39 000'00 zł

13 622,00 zł

Dokonane wydatki to przede wszystkim przekazane dotacje

publicznych:

'

695 000,00 zł

66,25

34.93

w celu realizaili zadan

organizaĄa zĄęc spońowych w piłkę ręczną i nozną zgodnie z
umową nr 1 i 2 z dnia 26 stycznia 2010 roku - Miejski Klub Spońowy

650 000,00 zł

,,Nielba"

'

organizacja zajęć spońowych w zeglarstwie Klub Zeglarski
,,Neptun'' zgodnie z umową nr 8 z dnia 01 lutego 2010 roku

'

organizacja imprez sportowych

i

rekreacyjnych

imprez
ogolnodostępnych zgodnie z umową nr 11 z dnia 26 maja 2010 roku
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski

14 000'00 zł
5 000'00 zł

77

organizacja zajęc sportowych w piłkę siatkową zgodnie
nr 7 z dnia 01 lutego 2010 roku - Towarzystwo Spońowe

z

6 000'00 zł

umową

upowszechnianie kultury fizycznej i spońu organizacja ząęć
sportowych w spońach walki zgodnie z umową nr 10 z dnia 18 maja
2010 roku - Wągrowiecki Klub Karate ,, Tiger ''
organizacja zĄęć sportowych w sportach walki, z$ęc sportowych
W piłce ręcznej kobiet, zgodnie z umowami nr 5, 6 z dnia 01 lutego
2010 roku oraz obozów spońowych dla dzieci zrzeszonych W
klubach spońowych z terenu miasta Wąrowca w okresie wolnym od
nauki szkolnej zgodnie z umową nr 9 z dnia 07 mĄa 2010 roku
Uczniowski Klub Sportowy,,Olimpijczyk"

4 000'00 zł

16 000'00 zł

Pozostałe wydatki Wynoszą 29 209,88 zł na plan 72 000,00 zł i dotyczą organizacji imprez
spońowych.

9?Q9_s

: Ę9ł99lą!ą qłiąlą|nqśQ

i 1 Qqq 9qq'9g

i-ł

Wydatki na zakup i objęcie akcji,
wniesienie wkładow do społek
prawa handlowego oraz na
uzupełn ienie fund uszy statutowych
bankÓw państwowych i innych
Ll

i

qq QQQ'00 zł
------------i0,00 zł

;
i

1,23
--

plyt!łqj i !! ąt' 9 9!VJq h

Wydatki inwestycyjne jed nostek
budzetowych

6050 : 1 050

000,00 zł

50 000,00 zł

4,76

powyzszym rozdziale zabezpieczone są Środki finansowe związane z budową
Aquaparku' Środki własne w wysokości 3 oo0 ooo,o0 zł zostały przekazane W miesiącu

W

lipcu biezącego roku jako wniesienie wkładu do Społki'

Natomiast Środki finansowe ze Starostwa Powiatowego w wysokości 1 000 000,00 zł
!9odnie z umową zostaną przekazane do końca miesiąca wrześniabiezącego roku'
Srodki z Gminy Wągrowiec W Wysokości 50 000,00 zł zgodnie z zawartą umową zostały
przekazane w formie dotacji celowej i rozliczone pod względem finansowym.

78

Celem podsumowania całościporuszanych zagadnień ponizej przedstawiam w ujęciu

tabelarycznym następujące dane:

określenie
.

.
.

.
.

złi

43,60

oświatowa, wyrównawcza, i 15 007 631,oo złi 8 971190,00

złi

59,78

złi 7 059

ill

i lz sza
I

Udziały w podatkach stanowiących dochod

Ęqd?ę!!łpąllglyvą

g58,00 zł 4 992 353,73 zł

40,49

i
i

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizaĄę zadan z zakresu administracjii

j

7 448 287,00 zł 3 715 241,95 zł

Dotacje celowe otrzymane z budzetu i 1 429
państwa na realizację własnych zadańi
I

tjęąąpy-qb

.

893,21

16 'l93 002,00

Dochody własne

' Subwencje
.

Plan

glTl-l

775,OO zł 1 029 526,00

71,94

i

i l
i

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji własnych gmin
Dotacje celowe otrzymane z gminy na
zadania biezące realizowane na
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania biezące realizowane

na

p-oq-9!ąWię

pqtqłljnjęÓ -niędły

ięI

i

i

ol1 000,00 zł

172 500,00 złl,

17,06

420 599,00 zł

208 910,50 zł

49,67

1 000'00 zł

'l 000,00 zł

100,00

i
i

i
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.

Wpływy z tytułu pomocy
udzielanej między

.

na

jst

i
i

finansowej
dofinansowanió

i

Wpływy z wpłat gmin

l2

OOO,OO

zł

i

35 600,00 zł

35 600,00 złi 100,00

Plan dochodów biezących, który wynosił 52485 613,oo zł został wykonany w kwocie
oń'

26 038 017,24 zł co stanowi 49,61

3

Plan dochodów

mająt]<owych Wynoszący
480 635, 15 zł co stanowi 14,86 % planu.

.

Wydatki biezące

*

Dotacje
przedmiotowe dla zakładÓw
budzetowych
podmiotowe dla zakładow
budzetowych

-

podmiotowe dla instytucji kultury

zł wykonano W

kwocie

44 926 207,00 zł

22 306 434,74 zł

49,65

16 509 856,00 zł

8 322 604,08 zł

50,41

7 404 244,00 zł
992256,00 zł

3 982 357,85 zł
520 000,00 zł

53,79

3 030 990,00 zł

1 675 495,00 zł

55,29

702 540,00 zł

831 000,00 zł

48,81

1 517 520,00 zł

939 743,00 zł':

61,93

30 000,00 zł

16 119,85 zł i

53,73

oun:'ą00Ż:

30 018,86 zł

2,76

1

celowa na pomoc finansową
udzielaną m iędzy jed nostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadan
biezących
celowa z budzetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadan zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

233 987,00

52,41

130 938,00 zł

zwrot dotacj i wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej
yv-119okości

-

Wydatki na obsługę

długu

l

]
atki na zadania

z

zakresu

I

7 448 287,00 zł

3 678 888

zł

49.39

80

administracji rządowej i innyń
4?ąąI z]999|y9h g9tawam i

*

.

.

Wydatki na zadania realizowane
wspólnie z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego

49,67

Wydatki na zadania realizowane na
podstawie porozumienia z
Powiatem Wągrowieckim

Wydatki majątkowe

15 001

640 833,28 złi

..4-ĄI

I

ń{Leb
'inż. Slonislow

\lc
\

4,27

'fiaTącrniŁ tf,'?,
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rnformacja z wykonania planu finansowego
Miejskiego Domu Kultury za I półroc ze 20t0 roku
Dom Kultury w pierwszym półroczu 20IO r. to juŻ nie tylko miejsce
organizowania pojedynczych dziaŁan i koncertów, ale takŻe miejsce' kióre swojądziałalnością
zmięnia społecznośćmiasta' wzmacnia jej aktywnośó, wywo7uje zmianę ,poł..'ną. Takie
zadanie realizĄe poprzęz intensyłvną działalnośckulturalną (koncerty' wystawy, spotkania,
audycje, vłydarzenia. festiwale, kino), ale takŻe, a moŻe przede wszystkim, popri", mniej
widoczną ale istotniej szączęścdziałań instytucji,- poprzęz działalnośćeout<acy;nąi społec'ną.
W minionym połtoczu instytucja pracowaŁa, organizując działahośókulturalną i
poszerzając ofertę edukacyjną dladzieci i dla dorosłych(działaniateatralne dladzieci,progru*
edukacji filmowej dla dzieci i młodzięŻy Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, p.ogruedukacji muzycznej dzieci i mŁodzieży _ projekt ,,Piramida Chopina'', projekt eau[acyjn!
ata
dorosłych Uniwersytet Wiedzy i Umiejętności, warsztaty dziennikarskió), działając spói"ó'rrl"
(współpraca z MOPS, ze Stowarzyszeniem im. Ks. Niwarda Mussolfa, z FowiatowyrrrCentrum
Pomocy Rodzinie). Instytucja ptowadziła działalnośÓ wszechstronną ale waruŃi współczesnej
cywilizaĄi taką wszechstronność dziaŁań insty.tucji kultury w małym mieścienarzucająjakó
zadanie podstawowe.
Z zadania tego instytucja wywiązuje się dobrze, o czym świadczy pozytywny odbiór
pracy jednostki przez mieszkańców miasta. To duży sukces. Sukces, który w piórwszym
Miejski

półroczu 2010

r. pozwolił na

przejście do kolejnego etapu modernizacji instytucji

-

ptzygotowania i przeprowadzenia reformy wewnętrznej: usprawnienia zarządzania jednostką.
Ten etap to bardzo istotna częścptacy Domu Kultury w 2010 r.

Modernizowanie placówki, proponowane nowe przedsięwzięcia kulturalne i

przedsięwzięcia o charakterzę biznesowym powinny owocowaó zwiększonymi przychodami, to
Tę ażiałalnose,która
jest dzisiaj podstawowym wyzwaniem cyłvilizacyjnym, zamietza się rozwijać i na nią
przeznaazac częścwypracowanych, czy pozyskanychze źródełpozabudzetowyclrśrodków.
W Miejskim Domu Kultury na koniec I półrocza 2010 roku zattudnionych było 11
pracowników ztego: w pełnym Wmiarze azaslplacy 10 pracowników
w niepełn;.łn wymiarze czasupracy 1 pracownik.
Pozaptacownikami etatowymi zatrudnieni sąinstruktorzy naumowę zlecenie i umowę o dzieło
prowadzący sekcje działające przy Miejskim Domu Kultury tj.:
. dyrygent prowadzący chór nauczycielski
. dyrygentprowadzący chór kameralny
. 2 kapelmistrzów pt ow adzących młodzi eŻow ąorkiestrę dętą
zaśpowinno umozliwić finansowanię działano charakterze edukacyjnym.

.
.
.
.
W

instruktorprowadzący glupę taneczno-marszową
instruktor prowadzący grupę teatralną
instruktor prowadzący sekcję szachową
kinooperator

2010 roku Miejski Dom Kultury osiągnął przychód

w kwocie

r.321 .802,00 tj. 59,72%.

793.019,27 na plan

Na ogólną kwotę przychodów składają się:
- dotacja podmiotowa

zbudżetu:

-przychodywłasne:
- dotacja celowa nazadanie

347.000,00

na plan 728.54O,OO tJ.47,63yo

269.057,27 naplan401.000,00 tj.67,1Oyo

inwestycyjne: 156.700,00

20.262,00

na plan 179.000,00 tj. gg,03%
na

plan 20.262,00 ti.

osiągnięte przychody własne i ptzekazana dotacja podmiotowa

w kwocie 616.057,27 na plan r .129 .5 40,00 stanowi

5

4,5 4yo

na

rcO,OOo

działalnośćbieŻącą

wykonania planu.

Udział przychodów własnych do wykonania ogólnych przychodów za I połrocze 2010 rok
wynosi 43,67yo, aprzekazarta dotacja podmiotowa stanowi 56,330^ osiągniętych przychodów.

Na kwotę osiągniętych przychodow ze sprzedaŻy usług własnych w kwocie
składają się:

r
.
.
.
.
.
.
.
.

269'057,27

wynajem pomieszczeń:
uTŚwietlaniefilmów:

11.174,01 na plan 23.000,00 tJ. 48,58%
t34.718,67 naplan 184.000,00 ii.łz,zzrlo
sponsorzy, współorganizacja i koncerty: 49.942,55 na plan 60.000'00 tJ.83,24%
\^apły!vy z najmu baru:
2.745190 na plan 10.000'00 tJ.27,46%o
odsetki i inne wpływy:
7.691,63 na plan 10.000,00 i]. le ,łzrt
wpływyzplakatowania:
5.592,58 naplan 21.000,00 tj,26,63yo
wpłyvrT ,,Nowe Horyzonty EdŃacji Filmowej'' : 24.700193 na plan 52.000,00
t. 47,50oń
reklamafirm:
32.291,00 naplan 40.000,00 tj.go,73yo
darowizny:
200,00 na plan 1.000,00 ti. zo,ooyo

- Inne przychody:

.
.

dotacja celowa

zbudŻetu

dofinansowanieprzedsięwzięć
o dostawa imontaŻnowych obiektów
systemowych z Polskiego Instytutu
sztuki Filmowej warszawy
o Festiwal5 Minut zŻycialJrząd
Marszałkowski Poznań

plan

178.000'00 tj. 88,03%

ls.z6z,00 naplan

15.262,00 tj. 100,00%

156.700,00 na

5.000o00

na

plan

5.000,00 tj. 100,00%

Realizacja kosztów

zal

półrocze 2010 roku

Koszty poniesione na działalnośćstatutową wyniosły ogółem 820.24011l na plan I.327.064,00
u.61,81%
Wykonanie planu kosztów przedstawia się następująco:

pracowników: 166.679,24 na plan 347.I85,OO tj.48,010^
świadczenianarzeczpracowników: 41.120,17 naplan 75.565,00tJ. 54,420ń

- wynagrodzenie osobowe

-

.
.
.

ztego:
składki na ubezpie czenie
składki na Fundusz
odpis na

energia:

materiały i
w tym:
. materiały i wyposażenie:
. energia:

-

- usługi obce wykonano:

ztego:

a
a

a
a

a
a

.
.
.

.
.

29.55I,49
3.672,68
7.896'00
68.555,06

na

plan

106.000,00 tj.64,670ń

27.704,27
40.950,79

na
na

plan
plan

39.000,00 tj.71,04oń
67.000,00 tj. 60,97%

278.392,02

na

plan

395.046,00 tj.70,47%0

prowadzenie kół zainteresowań i sekcji: 14.818,78
prowadzenie orkiestry dętej i grupy
taneczno-marszowej
19.610,35
usługi poligraftczne i nagłośnienie:40.835,07
opłaty telefoniczne:
3.050,77
pozostałe: usługi kurierskie,
wywóz śmieci,ochrona obiektów,
przegląd kli matyzacj i, PP oŻ.
transport róŻny,
41.330,74
zakup sceny zzadaszeniem
i aluminiowych barierek
124.571,16
zakup obiektów systemowych
do projekcji filmów
25.625,15
koszt przygotowania utworów
muzycznyah - fontanna
8.540,00

- pozostałe koszty

.
.
.

społeczne:

Pracy:
Z.F.Ś.S.:

ztego:

wykonano:

265.503,62

na

plan

29.396,00

na
na
na

plan
plan
plan

42.000,00 tj' 46,690ń
52.200,00 tj.78,230ń
5.000,00 tj. 61,02oń

na plan
na plan

t.

50,410

64.386,00 tj.64,1gyo
163.000,00 tj.76,42o

na plan

30.524,00 u.g3,95yo

na plan

8.540,00 tj.100,00o

na plan

403.268,00 tj.65,840ń

podatki i opłaty ZAIKS, podatek VAT: 3.571,53
na plan
krajowe podróże służbowe:
2.239,19
na plan
koncerty, noclegi i wyżywienie
wykonawców, zakup kopii filmowych,
programy rozrywk. dla dzięci, prelekcje,
umowy zlęcone i dzieło
184.708,91 na plan
organtzacjaimprezLata na
Pałukach oraz Dni Europy
68.937,00 na plan
otganizacja Dni Europy, Dni Wągrowca
oruz impt ez oko l iczno ściowych
6.047,00 na plan

Rozliczenie dotacji celowej na finansowanie inwestycji zgodnie
dnia 15 paŹdziemlka2010 r.

z

17.000,00 tJ.21,0Io
4.000,00 tJ.55,98Yo

207.268,00 u. gg,lzyo
70.000,00 tj. gg,48%o
105.000'00

tj.

5,760ń

zawartą umową nastąli do

Należnościi zobowiazania
Stan należnościna dzień 30.06'2010 r. wynosi ogółem:

48.899,25

ztego:

c

.

toztdahunki z odbiorcami i dostawcami:
w tym kwota 27.435,25 dotyczy
należnościwymagalnych
zt5Ą. czynszui opłat czynszorych w kwocie
z tyt. dostaw robót i usług tj. reklama firm
i plakatowanie tablic i słupów plakatami
nalezności niewymagalne
z tyt. dostaw robót i usług
naleznosci zt7t. podatku VAT do rozliczenia
w następnych okresach tj. VIII, IX]}OI}

Zobowiązania na dzięfl

.
.
.
o
.

3 0.

06.20

1

31.095,25

-

25.051,91

-

2.393,44

-

3.660,00
17.904,00

0 rok.

94.272,97

rozrachuŃi z odbiorcami i dostawcami:
z tyt. dostaw robót i usług
w tym kwota 8.339,11 sąto zobowiązaniazt5Ą. dostaw robót i usług

tozrachunki z tyt. wynagrcdzen:
pozostałe rozrachunki ztytuŁupotrąceń
od wynagrodzenm-cVIlz}I}
podatek od wynagrodzeim-c VI l20IO
składki na ubezpieczenie społeczne m-c VI/2010

77.443,52

_

1.003,10

_
_
-

163,00
3.451,00
1 2.212-25

Nalezności wymagalne z tytllłu czynszu i opłat czynszorych dotyczą

-

kwota I1.688,22 zŁ dotyczy najmu baru
Lipami''. W roku 2005 wniesiono pozew do
sądu o zapłatę wlw nalęŻności.Sąd wydał ',Pod
nakaz zapłaty' Sprawę przejfl komornik sądowy,
który uznaŁ e gzekucj ę nal e żno śc i za b ezskute czną

- kwota 13.363,59 zł dotyczy najmu lokalu ,,Pub Kaiser''.
powyŻszych nalężnościrozłożono na raty.
-

kwota 2.383,44

zł dotyczy

należnościsą regulowane'

usług plakatowania tablic

i

Na wniosek dłuŻnika spłatę
słupów plakatami. PowyŻsze

Zobowiązania wymagalne występujące na dzień 30.06.2010 r. w kwocie 8.339,1
uregulowane w pierwszych dniach lipca ZOLO r.

Wągrowiec, dnia 14.07 '2010 r.
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Miejski Dom Kultury w Wągrowcu

Informacj a merytoryczna o działalności
Miejskiego Domu Kultury w Wqgrowcu

w

pierwszym półroczu 2010r.

Miejski Dom Kultury w pierwszym @oczu 2010 r. to juŻ nie Ęlko miejsce
organizowania pojedynczych działań i koncęr6v, a|e także miejsce, kfue swoją
dztała|nościąwywołuj e zmianę społeczną' Efekt ten osiąga poprzez intensywną

działalnośćkulturalną ( koncerty , wystawy, spotkania, audycje, vłydarzenia,
festiwale, kino ), a\e takŻe, a moŻę przede wszystkim, poprzez mniej widoczną , ale
istotniejszą częśÓ działńinsĘrtucji, _ poprzez dzlałalnośÓ edukacyjną i społeczną.

insĘrtucja pracowała, organizując działa|nośćkulturalną i
poszerzĄąc ofertę edukacyjną dIa dzieci i dla dorosłych , dziaŁając społecznie
(wsflpraca z MOPS, ze Stowarzyszeniem im. Ks. Niwarda Mussolfa, z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie). Instytucja prowadziła dziaŁalnośćwszechstronną' bo
jakll
taką wszechstronnośćdziałań insĘtucji kultury w maĘm mieścienarzucajq
z adani e p o ds t aw ow e w arunki w sp ół c z e snej cyv il iz acj i'

W minionym @oczu

jednostki przez
Świadectwem małej społecznej zmiarty jest pozytywny odbil pracy
w
mieszkańcrrv miasta. Tamała zmiana to dla instytucji wielki sukces. Sukces, kĘ
pierwszym phoczu 2010 r. pozwolił na przejście do kolejnego etapu konsekwentnie
prowadzonej modernizacji insĘrtucji - przygotowania i przeprowadzetia reformy
wewnętrznej: usprawnienia zarządzania jednostką (obieg dokumenfiv, elęktroniczna
bankowość,komputerowy system do obsługi księgowości, uporządkowanie kwestii
jednostce poprzez
czasupracy w instytucji kultury, usprawnienia organizacji pracy w
zagazowatie ośbpracujących na umowę o dzieło, podejmujących staz' Rozwipania
te pomagaj ą zarządzać małym zespołem , kóy realizuje szeroko zakrojoną działalność
kulturalną w dvrch obszarach wymagających w rzeczywistości pracy dvóchodrębnych
zespo[w pracowniczych ( kino i otgantzacia pracy Miejskiego Domu Kultury)'Ten
etap to batdzo istotna częśÓ pracy Domu Kultury w 2010 r'
Kościuszki 55. 62-.1o0 Wągrowiec . Telefon: 067 2620563. Adres e-mail: rndk@mdkwagrowiec.pl

plaóvki, proponowanę nowe przedsięwzięcia kultrrralne,
o eharakJerze biznesowym i nieustanna troska o wysoką jakośÓ

Modemizowanie

przedsięwzięcia
świadczonych usług owocują cotaz liczniejszą obecnością mieszkańóv na koncertach
, imprezach o charakterze kulturalnym i seansach kinowych. Idą za Ęm także
zwiększone przychody (rwhaszcza z działalnościkinowej), co umożliwia pokrycie
wzrastających( wraz ze wzrostem intensywności prowadzonych działuh) koszbv.
Większe przychody w przyszłościpowinny umożliwić także ftnansowanie działaft o
charal<terze edukacyjnym. Tę działalnośÓ bowiem, ktra jest dzisiaj podstawowym
wyzwaniem cywilizacyjnym, zamierzamy rozwljaÓ i na nią prze7rraczac znaczną
częścwypracowany ch, czy pozyskanych ze źffi pozabudŻetowych Środlóv.

1.

W

pierwszym fhocztl 20T0r. jednostka konsekwentnie rczwijała projekt

ws zec h

stronnej e dukacj i k ult uralnej

.

-

realizowano projekt edukacji teatralnej dla najmłodszych, projekt pt. ,,Scena
Przedszkolaka'', oferujący najmłodszym mieszkańcom spotkanię z teatrem w Sali

kina,

-

kontynuowano projekt edukacji fi,lmowej w ramach ,,Nowych Horyzontów
Edukacji Filmowej", w którym opftz :ucznijw zę szW. naszego miasta uczestniczą
uczniowie szW. z ChodzieŻy, Gościejewa, Gniezna. W zakofrczonej kolejnej edycji
projektu wzięło ldział ponad 1.000 uczniirv, a wszystkie edukacyjne pokazy obejrzało
łącznie 10.498 młodych widńv! To znakomity wynik , taki , k&y wysoko stawia
naszę kino w rankingu frekwencyjnym kin uczestniczących w projekcie w całym
kraju. Wagrowiec plasuje się tuż za kinami w metropoliach takich jak Kfalóv,
Warszawa, Poznań, czy Gdańsk.
Wielkie podziękowania, wdzięczność naleĄ się tutaj nauczycielom. hórzy koordynujq
projekt w szfulłach; dziękujemy za to ,że dostrzegli wartośćtego edukacyjnego
projektu , i że wraz z nimi i dzięki nim możemy go z tak znakomiĘm wynikiem
kontynuować'

- rozwijały się warsztaty dziennikarskie, przygotowywane przez rrlrodzież pismo Biuletyn Informacyjny MDK ,,Młode Miasto'' rozrosło się o kolejne 8 stron i jest
starsze o kolejne 6 numeńv (numer wakacyjny jest

już 16 kolejnym numerem pisma!)

Kościuszki 55' 62-100 Wągrowiec . Telefon. 067 2620563. Adres e-mail: mdk@mdkwagrowiec-pl
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- w rwiązku z

obchodami Roku Chopinowskiego uruchomiono projekt
edukaryjno-muzyczny Piramida Chopina. W projekcie udział wzięło łącznie ok
1900 uczniów!! Ghłnym załoŻęniem przedsięwzięcia jest popu|aryzacja arcydzieł
kompozytora oraz poszerzanie kręgu odbioróvmuzyki klasycznej o młodych ludzi'
Najważniejszym elementem projektu były konceńy edukacyjne. Projekt
dofinansowany przez Ministerstwo Kultury iDziedzictwa Narodowego. Dwa etapy
spotkań z muzyką Chopina miaĘ charakter nowoczesnego w formie konkursu
wiedzowego.

i tlmiejętności dla osób 50 +.
Koncerty i wykłady gromadziĘ nieodmiennie stałą kilkudzięsięciosobową
publicznośÓ, a koncerty otwarte , na kóre zapraszano mieszkńcnv miasta nawet

- prowadzono zajęcia w ramach Uniwersytetu Wiedzy

większą( Konceń muzyki tradycyjnej czy koncert na gongi i misy tybetańskie)'

cykl edukacyjny ,rKlasyka kina'' przypominający arcydzieła sztuki
fiimowej. W minionym pkoczu w ramach cyklu przypomniano obrazy | ,,Hait",
apoka1ipsy'',''obywate1
,,Powiększenie", ,,Dersu |Jzałd', ,,Idż i patrz", ,,CZas
Kane","400 balh/',"Casablanka",,,Bonnie i Clyde"'

- prowadzono

- całkowicie nowym przedsięwzięciem edukacyjnym były warsztaty teatralne dla
dzieci prowadzone przez szefową stowarzyszęnia teatralno-edukacyjnego ,,Stacja
Szamocin'' Lubę Zarębiiską. Młodzież w ramach warszta6lr przygotowywała
spektakl pt.'"Momo'' Spektakl wystawiono w czerwcu na dęskach amfiteatru
miejskiego.

- nowym zjawiskiem jest także powołanie do rycia grupy muzykującej a capella.
Zespół o dŹwięcznej nazwie The Hoor tworzą ałnatorzy' cŁfrryści, kbry pod
dyrekcją Tomasza Kotwicyidyrygenta Cltru Nauczycielskiegol dzielnte stawiają
juŻ za sobą dwa
pierwsze kroki w trudnym rzemiośle ctńalnego śpiewu. Cltr ma
publiczne lvystępy.

2.

pierwszym pólroczu 2010 r. Miejski Dom Kultury zaproponował
mieszkańcom miasta bardzo bogatą proporycję działań kulturalnych.

w

Ztea|izowarlo ponad 70 przedsi ęwzięÓ kulturalnych (koncerbv, spotkań, wemisazy,
pokańr)! Kulturalna ofeńa instytucji zawierała propozycje o charakterze
komercyjnym, dostępnę dla bardzo szerokiego k'ęg.' odbioróv, szczeg/nie tych,
kĘch gusta kulturalne ksztahowane są przez środkimasowego przekazu, a takŻę
propozycje skierowane do grup miłośnilóvvłydarzefikulturalnych, kćne wymagają od
Kościuszki 55. 62_100 Wągrowiec ' Telefon: 067 2620563' Adres e_marl: mdk@mdkwagrowiec'pl

od widza uksŹahowanej wrazliwościaĘstycznej. Chronologia tych
przedstawia się następująco

v,rydarzeń

:

Miesiąc/dzień
01.01

Koncert Noworoczn! w Sali Kina Miejskiego Domu Kultury (impreza
biletowana - bilety w cenie 15 zł). Soliści:Monika Litwin _Dyngosz
(mezzosopran) i Wojciech Dyngosz (baryton) , Kwartet smyczkowy Arte Con
Brio. W programie walce Straussa, kompozycje Bocka (skrzypek na dachu),

-

Lehara, Kalmana i innych.
01.03 * UłoczystościS-lecia działalnościHaspicjum Miłosiernego Samarytaninu w
Wqgrowcu _ sesja i okolicznościowy program artystyczny w Sali kina Miejskiego
Domu Kultury.

0I.07

^

Klub jilmowy _ Spotkanie

LXVIU- emisja fi|mu

',Mój

brat jest jedynakiem''.

0!.08 -- !{.o;t:tri ,,W strołeę łiiazyki tradycy.jrcej. Kancert na cytrę i kołttł&bas".
Koncęrt w wykonaniu Grzegorza Tomaszewskiego-cytra, Krzysztofa Samelikontrabas. W trakcie konceńu słowo o wartościach i urokach muzyki tradycyjnej
wygłosiłGrzegorz Tomaszewski'

Lt.l$

XVIil Finałw Wielkie.j ołkiestry Świqtecznej

Pomacy,
zagrały zcspoły l}iue Sound,Bezlahzgh, al.l4 _ Kolejne spotkanie w ramach cykli
,,Kino dla Pań'* emisja filmu .,Pan od mlnyki".Zebrano 26 510,55 zł, 65 euro,2
dolary, 729 rubIi.
-- p,*z{płavrydzenie

01.l3

^

inauguracja nowego cyklu Iilmowego ,rSwoją drogą''o

w

cyklu
prezentcłwane są filmy prezentujące bohaterów realizujących własną drogę Życtową,
i!tity i',' nie:.'.:ll;lc;.lowy sposób przedstawiająłe ł;:ęsto skonlplikowanę ludzl'-ie
historie, filrny o wysokiia paziomie artystycznej Organizacji.
FFleł'peisaż pjłstaw! ftltogrujii ,,Birilwtłtching" przygotowany v/e
!.t s
lvspółpracy z i!'*zptsłem Szkół Pcnadgimnazja',tlich nr.2 w Wągrowcu w ratri:eh
projektu ".Twótczy uczen" .
8

#1"16 : K*łęcer! rockowy koncert zagrany w tr{lubię hlcptun, przygotowany w
ramach stałej współpracy z Załaga Wągrowicc. Wystąpili; Polak Rusek i Niemiec,
Alen Autopsy, Rover Reverb.
\iŁ

3

i .t

J{ł}ijL{.'rr ,ątrEtr, ł4,' ,}.\'frUrr$ł1ap- ę- śłlr,|t I U<'rrullsn'i

Miejskiego f)omu Kultury
01.20

L'Elż'4'rn,

\5d'ń

)

- specjalny pokazftlmu Casablanca
Kr:lściuszki 55' 62-100 Wągrowiec . Teiefon. 067 2620563. Adres e-nlail: mdk@mdkwagrowiec.pl

ni't.r

01.21 _ Bardzo Młode Miasto
Miej skiego Domu Kultury).

-

zajęcia plastyczne dla najmlodszych (galeria

- KlubJilmowy - spotkanie LXIX - emisja filmu ,,Wino truskawkowe".
01.22 _ Spektakl teatralny dla dzieci _ ,,B 612'' - spektakl na motywach ,,małego
księcia'' przygotowany przezuczniów SzkoĘ Podstawowej nr 3. W Wągrowcu.
01. 21

01.26 - 29 _ Włrsztaty fotograJiczne ,jak zrobić fotogramy?''/sala na Pietrze
Miejskiego Domu Kultury''. (prace wykonane podczas warsztatów prezentowano
podczas wystawy w galerii MDK).Prowadzący _ Lech Szymanowski.
01.26 _ Magiczne spotkanie. Recital iluzjonistyczny dla dzieci i dorosĘch. Występ
iluzjonisty Jerzego,,Jura" Strzeleckiego. Impreza niebiletowana.(Jerzy Strzelecki nestor polskich iluzj onistów).
01.28

-

_ Teatrzyk dta najmłodszych ,,Kolołowy obiad z bajusiami"

-

sala kina

MDK

wstęp wolny.

niemego Jilmu z 1922 r. "Nosferatu- symfonia grozy" 7 muzykq
na żywo zespołu Snowman. Koncert zespołu Snowman. Wstęp wolny. Mecenat nad
projektem - firma Lindner.
01.29

- Projekcja

02.02 - wykład Jerzego Borowczyka (UAM) ,, W stronę romantyanu. O zyciu i
twórczości Adama Mickiewicza:'. (w ramach Uniwersytetu Wiedzy i UmiejętnoŚci ).

- Klub Jilmowy - spotkanie LW - emisja filmu ,,Kraina mrozu".
02.06 _ Wernisaż wystawy fotografti Ireneusza Linde ,,Krajobrazy życia" - galeria
MDK (wokół wernisażu - spotkanie zfotografią ,,AĄatyckie impresje ,, - fotografia

02.04

dokumentalna przedstawiająca mieszkańców Indii, Nepalu, Bangladeszu, Birmy
/autorka Małgorzata Kozędr al indywidualne konsultacj e.

02.09 _ spektakl teatralny dla najmłodszych ,,Tancereczka" ( w ramach projektu
,,Scena
02.11

przedszkolaka"

I

2pokazyl

.

- emisjafilmu,,Zakopana Betty" - pokazw ramach cyklu,,Kino dla Pań''-

- prowadzi Luba Zarębińska prace
nad spektaklem ,,Momo'').
Stacja Szamocin ( w ramach warsztatów edukacja i
/Spotkania w cyklu cotygodniowym/.
02.13 _ inauguracja warsztatów teatralnych dla dzieci

02.13 _ specjalny pokaz jitmowy Jilmu ,,Mikołajek. Seans z wydawnictwem Znak.
WŚród uczestników rozlosowano atrakcyjne nagrody ufundowane przez

Wydawnictwo Znak i Księgarnię Muszyńscy.
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02.13 _ jilmowe spotkanie specjalne _ pokaz Jilmu ,,Monari" (film Łukasza
Augustyniaka i Kaspra Piaseckiego). Po pokazie wystawa zdjęć z wyprawy do Afryki
i spotkanie zautotami filmu.
02.14 _ koncert ,,Wokół tanga" . wystąpił zespół La Fonica Quartet z utworami
Piazzoli,Rodrigueza' Gardela. Przygotowano wespół z firmą Kia ora. (impreza
biletowan - cena biletu - |5 zł. Komplet publicmości. Sala Kina MDK) .
02.18

- Klubftlmowy ,spotkanie LXXI - emisja filmu,,cichy chaos".

02. 27 _ inauguracja

kursu Tańca towarzyskiego dla dzieci, dla dorosłych i dla Pań

( tango argentyńskie, taniec towarzyski, Salsa, salsa solo. Latino Solo). Współpraca ze

szkołą tafrca Balance z P oznania.

_ wernisaż wystałvy I Dziecięcego Przeglqdu Sztuk Wizualnych
prac dzieci- malarstwo, rysunek, grafika, fotografia)'
03.02

03.03 _ warsztaty z ekonomii życia codziennego (propozycja
przygotowana wespół z pracownikaniBZ wBK)'

(psrezentacja

w ramach UwiU

03.03 _ Koncert z opowieściq o Chopinie - wystąpili :Paweł Mazur- fortepian,
Tomasz Lisiecki - Wiolonczela,Marcin Sompoliński - porywający wykład.(Koncert
w ramach projektu włącza1ącego MDk w obchody Roku Chopinowskiego ,,1 like
Chopin')./wstęp wolny/.
03.04

ptaki''
- Klub jilmowy. Spotkanie LX){II. Emisja filmu,,Wędrowne

.

Spektakl teatralny ,,Shirley Valentine" - w roli tytułowej lzabe|aNoszczyk
sala kina MDK,imprezabiletowana) cenabilefu - 15 zł'

03. 07 _

-

_ wieczór z jilmem ,,Zatańcz x,e mnq" _ seansowi towarzyszył pokaz tańca i
losowanie licznych nagród ( udział w projekcie f,rrm; Wydawnictwo otwarte,
Sportownia Fitness, Hotel Ppietrak' Firma Avon, Cukiernia Królewska, Pizzeńa
Mexicana, Styl Spa, Willisch cafe, Bank Zachodni WBK, Księgarnia Muszyńscy, M
03.08

Punkt' Szkoła Tafica Balarrce).
03.09

- ',o

spektakl dla przedszkolaków w ramach projektu ,,Scena przedszkolaka''
Jasiu co po świeciewędrował" (2pokazy) '

-

03.15 - łvystęp kabaretorvy Marcina Dańca
zotganizowana wespół z Agencją Dete
03.18 _

-

2 spektakle

-

impreza bi|etowana,

Klub Filmowy , Spotkanie LXXIV - emisja filmu,,Papierowy Żołnierz",

03.20 - Spektakl premierorvy sztuki 6457 na motywach sztuk Harolda Pintera.
Spektakl przygotowany przez Teatr Variete pracujący przy Miejskim Domu Kultury.

/SalakinaMDK-wstępwolny-kompletpubliczności/
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Spektakl ten brał udział w X Regionalnym MiĘngu Teatralnym im. Sławka
Kuczkowskiego w Gnieźnie i zdobył I nagrodę _ Nagrodę specjalną im. J. Bogusza dla
największego objawienia mityngu!

Mrłng tr:wał 2 dni, od 8 do 9 kwietnia, rywalizowało i4 zespołów teatralnych, m. in. z

Poznaiia, Inowrocławia, Czerwon aka, T czew a, Trzcianki, Gol

en

iowa i samego Gn iezna.

W jr'ry zasiadali: Klaudiusz Święcicki - dziekan Wydziału Kulturoznawstwa GWSHM
Milenium, Jarosław Mixer Mikołajczyk - wice dyrektor, kierownik aĘsĘczny Centrum

Kultury ,,Scena to dziwna" oraz Tomasz Kujawski * instruktor teatralny, szef Teatru Dramat.
Przeglądowi, jak co roku, towarzyszyŁa przyja:zna atmosfera, jury starało się znaleźó w
kazdym spektaklu ciekawe elemenĘ, dostrzec nietypowe pomysĘ i rozwiązania sceniczne.
speLtatl ,,6457- zebrałbardzo pochlebne opinie, jury . było pod wrażeniem perfekcjonizmu
oraz W Patrycji Serwatki.
03.20 _ spotkanie z arcymistrzem szachowym (spotkanie teoreĘczne i symultana

szachowaJ. Arcymistrz - Włodzimierz Schmidt
szachach , wybitny trener l dzlałaczlGaleńa MDI?
03.23

_ specjalne pokazy

nagrodzonego

-

siędmiokrotny mistrz Polski w

w Cannes Zlłotą Palmą filmu ,,Biała

wstążka'' (tylko 2 pokazy).

03.24- Spotkanie z diaporamą _ prezentacja nagrodzonych diaporam cyfrowych
IV ogóńopolskiego Festiwalu Diaporamy cyfrowej 2009.lga|eria MDtrl/ Impteza
zot ganizow arta we spół z F otoklub em Zamek w S zczec inie.
03.25 - kolejne spotkanie
kobief'.

w ramach cyklu ,,Kino dla Pań''

-

emisja filmu ,,8

03.26 _ Konceń pt."Życzę ci miłości''.\ry programie Katarzyna Matuszakwokal, Piotr Salab"i - fo't"pian. Wstęp wolny - obowiązyrvały wejściówki./sala kina
MDlł.Koncert organizowarly ze wsparciem finansowym firmy Lindner.

03.30 - Rozstrzygnięcie X Powiatowego Konkursu Plastycznego na Palmę
Wielkanocną i otwarcie rvystawy pokonkursowej /galeria MDK/.

04 .07t09

-

inauguracja projektu edukacyjnego pt. ,,Piramida Chopina"

-

e1iminacje konkursówe dla szkół podstawowych , gimnazjów i szkół średnich- /sala
kina MńIł. W projekcie udział wzięło łącznle ok. 1900 uczniów!! Projekt Piramida
Chopina to atrakcyjne wydarzenie Edukacyjno-kulturalne. Głównym załoŻeniem
prze_dsięwzięcia jest popularyzacj a arcydzieł kompozytora oraz poszerzanie kręgu
odbio'"b* muzyki klasycznej o młodych \udzi. Najważniejszym elementem projektu
były koncerty edukacyjne. Projekt dofinansowany przęz Ministerstwo Kultury i
D ziedzictvł a N aro dowe go.

04.t3 _ spektakle dla najmłodszych w ramach projektu ,,Scena prłedszkolaka",
spektakl,,Pan Huczek".
Kościuszki 55. 62-10o Wągrowiec . Telefon' 067 2620563'Adres e-mail: mdk@mdkwagrowiec'pl

specjalny' pŹedpremierowy pokaz filmu ,,obywatel Kane''/kino MDK/
Słowo wstępne wygłosił Edward Pawlak. Impteza niebiletowana.
04.1,4

-

_

spotkanie z twórczością Wojciecha Jerzego Hasa, emisja filmu
100 lat polskiego
,nRękopis znaleziony w Saragossie''. (spotkanie w ramach cyklu
filmu'' - spotkanie prowadziłalwona GrodŻ, filmoznawca.
04.l6t19

04.20 _ 2 pokary spektaklu Teatru Variete ,r6457u
gimnazjalnej i licealnej.
04.20

*

spektakle dla rrńodzieŻy

_ seans filmu dokumentalnego pt.''Epidemia miłości".Pokaz w ramach

UwiU - film dokumentalny o wojennych miłościach,o

małŻeństwach zawartych w

pierwszych miesiącach Powstania Warszawskiego.
04.21 - Drugie spotkanie
diaporam cyfrowych.

z

diaporamąlgaleria MDK/

-

pokazy nagrodzonych

Konceń zespolu Dom o zielonych prograch ( w ramach obchodów 100
Zwivku Harcęrstwa Polskiego impreza Harcdoba) impreza

04.22 _

lecia

niebiletowana./sala kina MDK/.

04.25 _ Konceń zespołu Stare Dobre Małzeństwo, lsala kina MDK/, impreza
biletowana, komplet publiczności.

04.27 kolejna

zakupoholiczki".

odsłona projektu ,,Kino

dla Pań''

film

,'Wyznania

ogłoszenie przetargu na dostawę przenoŚnej kompletnej sceny z
zadaszeniem dwuspadowym dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu ( nr

04.27

ogłoszenia 9872| -2010).
04.29

- Klub filmołry _ spotkanie LXXVI - frlm,,Tureckie owoce''.

Władysław
wystawy
werntsaz
,rProf.
rok cykl
trwający
kofrczyła
Wystawa
MDI?
Jewsiewicki.Poczatkikina.pl''./ga1eria
stereoskopowa
imprez pf'100 lat polskiego fi1mu''.Wystawie towarzyszyła instalacja
pozwalającazanurzyć się w atmosferę starego kina.
04.30

,rNa rosyjską nutę'' w ramach przygotowywanej przez MDK
Majówki Europejskiej. Koncertował zespół ',Bajkał Kozacy"lamfiteatr Miejski/.w
programie perły rosyjskiej i ukraińskiej muzyki ludowej.

05.01

05.01

- Konceń

-

inauguracja projektu ,rCiemna kawiarnia. Cafe I)unkel" /budynek

MDlłPolsko-ńemiecki projekt

na rzecz osób

przygotowan a ptzez MOPS przy współpracy

MDK.

niepełnosprawnych.Impreza

05.02 - Koncert ,oNa grecką nutę'', festyn europejski w amfiteatrze miejskim.
Koncert zespołu ,,Grecka Grupa Dimitris Zotbas".
Kościuszki 55' 62-'lo0 Wągrowiec . Telefon. 067 2620563. Adres e-mail: mdk@mdkwagrowiec'pI

_ inauguracja działań nowej grupy fotograficznej ,,Grupa AktywnoŚci
Fotograficznej odbitka' pracującej przy Miejskim Domu Kultury./grupa ma
05.05

charakter otwarty, dokumenfuje wszystkie wydarzenia kulturalne prowadzone
przęzMiejski Dom Kultury w Wągrowcu/.

wi

rozstrrygnięcie przetargu na dostawę sceny mobilnej - dostawca sceny
zostaŁa Firma Athletic z Kluczborka. ZłoŻono takŻe zamówięnie na dostawę 200 m.

05.05

-

barierek ochronnych.

05.14 - Ligatura Wągrowieckie spotkania komiksowe- impreza dla miłoŚników
komiksu/galenai kino MDK/. W programie wernisaz wystawy komiksowych plansz,

prezentĄe filmów animowanych młodych twórców Z Węgier,Czech

)

śłowacji,pokazyfilmów dokumentalnych , giełda komiksu, pokaz filmu dIa dzieci
,,Spiritód away", grafflti jam- Ściana komiksu- /os. Wschód/ .

- Kino dla Pań, film ',Narzeczony mimo woli'',
05.21 Konceń ,r\il tonacji serca'' z udziałem gongów i instrumentów
archaicznych./sala kina MDK , w ramach UWiU, koncert otwarty dla mieszkańców

05.20

/.Koncertowitowarzyszył wykład Doroty Pasalskiej o uzdrawiającej mocy gongów.

wernisaż wystawy fotografii Ańa Haegenbańha ,,Tybetańska księga
żywych''. Wystawa prezentowana do 12 czerwca/galeria MDK/ Zdjęcia z pobytu w
05.21

-

Tybecie.
05.24

_ spektakl ,,Będzie Ęlko lepiej'' w ramach projektu ,,Z Tespisem
'W

po

rolach głównych Marek Siudym i Jacek Kałucki. Impteza
Wielkopolsce''.
niebiletówana- wejściówki. Sponsorem projektu był Bank PKo SA./sala kina MDK komplet publiczności/

05.25 - pokaz specjalny filmu ,,Była sobie dziewcryna". Pokaz d|a nauczycieli opiekunów i koordynatorów projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej./kino
MDK, seans zamknięty/.
05.28129130

- Festiwal Aura
- 28.05 -plenerowy pokaz filmu ,,lnto The Wilde'' (pokaz w ośrodku

Edukacji Leśnej)

- 29.05 _ koncert w Amfiteatrze _ zespoły Tides From Nebula , Letters
From Silence
-30.05

-

koncert w Amfiteatrze

- zespoły Yerlam, BeĄal:.zgh

i w trakcie koncertów w ramach Festiwalu w ramach akcji 'młodzi dla

oftar
powodzi'' zbierano środki czystości , żywnośó,wodę .Zebrane dary przekazano
proboszczowi parafii pw. Świętego Wojciecha.

Przed

KoŚciuszki 55. 62-100 Wągrowiec . Telefon: 067 2620563. Adres e-mail' mdk@mdkwagrowiec'pl

06.01 - Dzień Dziecka - projekt Lumikulu KoĘsanki Hulanki do słuchania na
głośnodla rockandrollowych rodziców któlzy nie chcą dorosnąć, oraz ich dzieci
maĘch średnich i duzych lze wzg$u na warunki atmosferyc7f,le - impreza w Sali
kina MDK/

i jd'

W tym samym dniu rozstrzygnęcie konkursu plastycznego dla dzieci ,,Manatata

06.06 _ przedstawienie ,nMomo'' - spektakl prrygotowany przez uczestników
warsztatów teatralnych prowadzonych w MDK przez Lubę Zarębiiską ze
Stowarzyszenia teatralnego Stacja Szamocin. Przedstawienie pokazano w
Amftteattze Miejskim dla publiczncńci zgromadzonej podczas wysĘńw na imprezie
,,Najnłodsi dla miasta".
uroczyste podsumowanie konkursu ,,Stop narkotykom W rdry- nie
bierz".Oceniano prezentacje multimedialne pośwĘoneprofilaktyce narkoĘkowej. W
ko nkurs i e br*o udzid 5 6 pr ezentacji. I galeria MD K/

06.10

-

06.16 wernisaż wystawy prac konkursowych z x ogólnopolskiego
Ekologicznego Konkursu Plastycznego rrEkoimpresje 2010", węczenie nagród
lgalenaMDK/ Grand Prix dla Michaliny Pietrykowskiej z Vfurowca.
06.23
ewit-c

-

otwarcie |ata imprezą na

plaĘ miejskiej

o lasery, clubowa atmosfera.

_ Młode Miasto Bestiwal
przy ul.Gniaiotskiej.
06.25126127

-

,rClubowe Jany''

-

Śviato

,

trzy dni muzycznych imprez na targowisku

-25 06

_ koncerty zespdów:Masala,Fisz Emade Tworzywo, Sofa i

- 26 06

- koncerty zespołówŚłietliki,Komety,Lost Soul, 1 I25, ivvysffy

lYyspy rrłodej ml,nycznej sceny
nłodej mluy cznej sceny'

- 27 06 - konceĄ zespdów Folk Machina, Psio Crew' Village
Kollektiv i gwazdy festiwalu,,Kapeli ze Wsi Warszawa"
Impreza biletowana. Przygotowana z mfro rrilcdizieĘ. Nie okazda sĘ komercyjnym
sukcesem. Bez rł$pienia b/a j ednak sukcesęm orgarrizacyjnym"

W komentarzach podkrdano znakomiĘorg anizacpprzeds$łzĘcia.

Kościuszki 55. 62-100 Wągrowiec . Telefon' 067 2620563. Adres e-mail: mdk@mdkwagrowiec-pl

3.

Kino Miejskiego Domu Kultury kontynuowało dobrą passę z poprzednich
miesięcy. Rzetelność we współptacy z dystrybutorami filmów (umożliwiająca
granie filmów premierowo lub krótko po premierze), ciągła troska o jakość
usług świadczonych w kinie sprawiają, że statysĘki naszego kina rvyglądają
imponująco.

Począwszy od grudnia 2009r. każdego miesiąca grany jest premierowo film,

co sprawia, że widzowie corail częściejwybierają rodzime kino zamiast
podróĘ na seans do dużego miasta. Swiadczy o tym liczba seansów i liczba
widzów w kinie MDK w minionym półroczu: wyświetlono 85 filmów na 307
seansach! ( dla porównania w drugim półroczu 2009r. wyświetlono 66 filmów na

220 seansach). Filmy te obejrzała prawie trrynastotysięczna publicznoŚć (12.908
widzów)! Iliczby te nie obejmują seansów edukaryjnych(NHEF) i innych

zamknięĘch pokazów/.

W minionym półroczu kino wyszło z propozycją nowego cyklu filmowego kolejnego po znanych już i kontynuowanych; cykl pt.''Swoja drogą'' ukazuje

kino nietuzinkowe, dające do myŚlenia bądź to poprzez prezentację bohatera
drogąo', bądź poprzez reĘserską wizję świata,z którą
idącego
'swoją
szansę zetknąć się w kinie. Cykl kina ambitnego.
wymagający widz ma
gromadząca
nieliczną grupę staĘch uczestników.
Propozycja elitarnan
Kontynuowano z powodzeniem istniejące cykle: ,,Kino dla Pań'', Klub Filmorvy'
Klasyka kina, Kino rosyjskie, Kino polskieo Nowe HoryzonĘ Edukacji Filmowej
(na temat znaczenia NHEF w punkcie 1. Sprawozdania).

W maju zakoitczono trwający rok cykl pt.''100 lat polskiego filmu'' . Cykl
kończyły projekcje filmu ,rRękopis znaleziony w Saragossie''. Materiał

zarejestrowany podczas spotkań posłuĘłdo przygotowania krótkiego filmiku'
lat polskiego
który prezentowany jest przed seansami w kinie MDK pt.
''100
filmu. Wagrowiec 2009|2010n'.Projekt dofinansowany był przez Filmotekę
Narodową.

W

czerwcu zamontowano w kinie nowe obiekĘwy. To kolejna inwestycja
zrviększająca komfort odbioru obrazu filmowego w kinie. Zakup tych
obiektywów możliwy był dzięki przyznanej na realizację zadania dotacii

Pols kieso Instvtutu Sztuki Filmowei.

Kościuszki 55. 62-'l00 Wągrowiec . Telefon: 067 2620563. Adres e-mail: mdk@rndkwagrowtec'pl
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4.

W minionym półroczu ofeńa kulturalna Miejskiego Domu Kultury poszelzyłn
się o kilka nowych propozycji:

- rriodzieŻy Zaproponowano nowe przedsięwzięcie plenerowe imprezę o charakterze
'
fi1mowo-muzycznym. Projekt pomyślany jako przedsięwzięcie jednorazowe spotkał
się z duĄm zainteresowaniem i będzie kontynuowany. Mowa o Festiwalu Aura 2830 maja 2010 - połączeniu pokazu filmowego w plenerze z cyklem koncerfiv
muzycznych odpowiadających nastroj em prezentowanemu fi lmowi.
,,Aura'' odbiła się echem takŻe poza granicami miasta. MłodzieŻowa Rada w Radomiu
Zafifu1ła imprezę w identycznym ksŹałcie i chce ją zaprezentowaó mieszkańcom na
rynku swojego miasta.

-

mieszkańcom reprezentującym fue grupy wiekowe Zaproponowano projekt
edukaryjno-muzyczny ,,I like Chopine''. To propozycja przygotowana z myslą o
obchodach roku chopinowskiego. Z myśląo najmłodszych uczestnikach projektu
zrealizowano przedsięwzięcie pt. ".Piramida Chopina" , dla dorosłych przygotowano
cykl koncerbvchopinowskich (pierwszy znich odbył się 3 marca w ramach UWiU).

pierwszym pkoczu Ż0I0r były także Wągrowieckie Spotkania
Komiksowe Ligatura Wagrowiec 2010. Intpreza dla miłośnilóvkomiksu sztuk
pokrewnych. Dla miłośnilóvkomiksnv przygotowano wemisaż wystawy
komiksowych plansz, prezentacje filnń/V animowanych młodych tvcnov z Węgier'
Czech, Słowacji, pokazy filnńv dokumentalnych , giełdę komiksu, pokaz filmu dla
dzieci,,Spińted away".Imptezątowarzyszącą było graffiti ju^-,, Ściana komiksu'' malowarrię ścianyna os. Wsclód (powstały atrakcyjne murale). Impreza będzie
kontynuowana i w kolejnych edycjach wzbogacana o nowe elementy (koordynacja
imprezy - Daniel Hilbrecht).

- nowościąw

- odnotowania wymagają dwie nowe inicjatywy
warsztatowej Miejskiego Domu Kultury:

w

obszarze działalnoŚci

l)zainaugurowała działalnośćnowa grupa fotograficzna'Grupa Aktywności
Fotograficznej Odbitka". Grupa pracuje przy Miejskim Domu Kultury, ma
charakter otwarty' tzn. moŻe do niej przystąpiÓ kaŻdy fotografujący i pragnący
skonfrontować swoją wiedzę n temat fotografii z wiedzą innych amatońv. Grupa w
zalniarl za miejsce do spotkań i urządzenia umożliwiające zajęcia ptaktyczne
dokumentuje wszystkie wydarzenia kulturalne prowadzone w i przez Miejski Dom
Kultury .(modelowy przykład wsfldziałania )
Kościuszki 55. 62-100 Wągrowiec . Telefon: 067 2620563. Adres e-mail: mdk@mdkwagrowiec'pl

2) zainaugurował działalnośćnorvy zespół wokalny. Grupa nazywa się The Hoor,
prowadzon a jest przez dyrygenta clrrrr nauczycielskiego, Tomasza Kotwicę.

5.

Pierwsze półrocze 2010 r. to także kilka nowych inwestycji.

-

pierwsza

z nich to zakup

całkowitej, mobilnej' sceny

z

zadaszeniem
dwuspadorvym. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono producenta i dostawcę
Scęny. Urządzenie po raz pierwszy miało okazję pracować 12 czerwca podczas
Festynu Rodzinnego zorgarizowanego przy KoŚciele Famym. W całej okazałości
scena zaprezentowała swoje walory podczas Festiwalu Młode Miasto. Udany ,*w,
trafiona inwestycja, doskonałe narzędzie pracy) oszczędności ztyiilu wynajmu Sceny
w przyszłych sezonach , szansa na stworzenie sezonov\ych miejsc pracy dla trzech
ośb'możliwośćzwiększeniaprzychofuprzez insĘrtucje poprze wynajem trządzenia.
(wbieżącym sezonie scena kilkakrotniebędzie,,pracowaÓ" poza granicami miasta).

- kolejna inwestycja to zakup barierek ochronnych (stalowych i aluminiowych).
Zakupiono 80 płotlóv o łącznej długoŚci 200 m. Nieoceniona pomoc przy
zabezpieczeniu imprez plenerowych. Sprawdzianpodczas Festiwalu Młode Miasto na
placu targowym, ul. Gnieźnieńska 47.(25121 06 2010).

- kupiono także (przy wydatnym wsparciu finansowym Polskiego Instytufu SZfuki
Filmowej) nowe obiektywy systemowe do projekcji filmów 35 mm w kinie
Miejskiego Domu Kultury. obiektywy w znacznym stopniu poprawiły jakoŚć
odbioru obrazu filmowego w kinie

MDK

6.

Nie zmienił się w opisywanym phoczu zakres działania stałych sekcji Miejskiego
Domu Kultury. Ze wzg|ędu jednak na ilośći jakośÓ nowych przedsięwzięć szcze$w
pracy tych sekcji ( wyjazdy cłuu nauczycielskiego, specjalne okolicznościowe
spotkania Klub Srebrna Nić uczestnictwo grupy taneczno-marszowej Fart w
'
uroczystościach, }vystępy orkiestry, zau,ody w kfrych udziałbietze sekcja szachowa,
wyjazdy członlóv klubu PTTK i inne) w splawozdaniu tym nie podajemy' traktując je
jako stałe elementy pracy Miejskiego Domu Kultury.

Podkreślić jednak na\eŻy i uwidoczniÓ w spos szczesny sukces grupy teatralnej
Variete pracującej przy Miejskim Domu Kultury a prowadzonej przez Katarzynę
Kuczerepę-Budzyńską. Przygotowany przez Teatr spektakl (,,6457") brał udział w X
Kościuszki 55. 62-100 Wągrowiec . Telefon. 067 2620563' Adres e_mail: mdk@mdkwagrowiec.pl
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Regionalnym Mityngu Teatralnym im. Sławka Kuczkowskiego w Gnieźnie i zdobył I
nagrodę _ Nagrodę specjalną im. J. Bogusza dla największego objawienia mĘngu!
Spektakl ,,6457" zebrał bardzo pochlebne opinie, jury było pod wrażeniem perfekcjonizmu
oraz W Patrycji Serwatki.

7.

2010 r. powołano do Ęcia Klub Przyjaciół Kultury i
Edukacji . Racją istnienia Klubu jest skupienie wold insĘrlucji grona ludzi gotowych
wspieraó edukacyjną inicjatywę Miejskiego Domu Kultury. osoby zg}aszające slĄ
udział w Klubie deklarują stałą pomoc finansową w postaci comiesięcznych
składek. Ze sl<ładek tych finarrsowane są warsztaty edukacyjne lub artysĘcznę dla
dzieci i rrtodzieży ( w tym @oczu warsztaty Teatralne). Nawet niewielka ilość
insĄrtucji, ftrm, czy osprywatnych mogących zaoferować takie wsparcie przyczynia
Się do prawdziwego rozwoju kulturalnego miasta. Fundusze w taki spośb
zgromadzone sprawiają, Że przydomek ,,Miejski'' w nazwie Domu Kultury oztLacza
działalni'e prawdziwie miej skie czyli napr awdę wsflne, powszechne,,,nasze" .

W pierwsrym półroczu

osoby i Firmy, ktre stają się mecenasami edukacyjnych działuh dla dzieci i młodzieĘ
otrzymują Kartę Przyjacie|a Kultury i Edukacj i.

Wągrowiec, 20lo-07-27

Kościuszki 55. 62-100 Wągrowiec . Telefon: 067 2620563. Adres e'mail: mdk@mdkwagrowiec'pl
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I1\FORMACJA

wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu
w I pólroczu 2010 roku

Realizacja budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu w minionym
połroczu przebiegała zgodnie zzałożęntami planu na 2010 rok.
W l półroczu 2010 roku koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu ogfiem
wraz zCentrum Edukacji Ekologicznej wyniosły ?98 440,19, PrzY czpna wynagrodzenia
pracowników wydano łącmie 201 9Ż5,89 zloĘch, zaśpochodne pochłonęłykwotę 43 Ż98,0Ż, w
tym zakładowy fundusz świadczęńsocjalnych 9 300'00 złoĘch.
Zko\ei na wydatki rzeczowę związane z działa|nościąpodstawową wydano kwotę
18 325,90 złoĘch. Znacznąkwotę w analizowanym okresie pochłonęły nośnikiciepła, energii
elektrycznej r gazu 14 448,89 zlotych.
Na pomoce naukowe czy|i na zakup księgozbioru w I połroczu wydano 18 405'95
złotych co umozliwiło kupno 1 301 voluminów, przy czym w większościbyły to wydawnictwa
ciągłe i popularnonaukowe oraz beletrysĘka, co było mozliwe dzięki dodatkowym środkom
przyznanym przez Radę Miejską w związku z otrzymaniem ogólnopolskiej I nagrody w
konkursie MISTRZ PROMOCJI CZYTELNICTWA.
Pozostałe wydatki w większościskierowane są na biezące utrzymanie i
funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Edukacji Ekologicznej.
A oto szczegcłływ układzie tabelarycznym:

Lp.
t.

1.

z.

ł

ł
ł
3.

WvszczeqÓlnienie
Przychody ogÓłem
Dotacie podmiotowe z budżetu
Przychody z działalności,w tym :
optatv za świadczone usługi ksero
opłaty za nie zwrócone w terminie
wypoŻyczone ksiązki oraz zgubione

il.
1.

Wvnaqrodzenia

umowa o pracę
ł umowa zlecenie
a umowa o dzieło
0

2.

ł

Świadczenia na rzecz
oracowników

składki na ubezpie czenia społeczne

Wvkonanle

591 100,00
578 000,00
2 300,00
1 000,00

293 913,50
292 000,00
1496.11
384,60

400,00

274,00

900,00
800,00
800.00
100,00
070,00
570.00
200,00
300,00

837.51

417.39
417.39
298 440,19
201 925,89
192 281,89
5 345,00
4 299,00

82 520.00
62 490,00

43 298,02
30 485.33

kańy
opłatv za wynaiem sali i inne
Przvchodv finansowe, w tYm:
odsetki bankowe
Kosztv oqółem, w tym:

o

Plan na 2010r.

581
400
384
11

4

%wvkonania
50.58%

50,52%
6s,05%

52,17o/a

51.36%
50,47o/o

52.47%

c składki na Fundusz Pracy

odpisy na Zakładowy Fundusz

t Świadczeń Socialnvch
Pomoce naukowe

3.

a zaku p

zbiorow bibliotecznYch

7 690,00
12
30
30
18
2
9

0

Materiafu
środkiczystości
materiałv i wvposażenie
zakup programu SOWA wvoożvczalnia dla dorosłych
wvdawnictwa i czasopisma
Zużvcie enerqii
eneroia elektrvczna, qaz, woda
Usłuqi obce. w tvm:
usługi telefoniczne+ neostrada DSL
oraz oocztowe
usłuqi introliqatorskie
wvwóz nieczvstości
usłuqi remontowe
abonament RTV

t

monitorinq

2

o

inne(ozeoladv. reklama, szkolenia)
Podróże służbowe kraiowe

7

4.
0

n

ł
ł
5.
a

6.
0

0
Ó

ł

7.

340,00
000.00
000,00
200.00
000,00
000,00

3 512,69

I300.00
18 405.95

61.35%

18 405,95
8 988,09

49,39%

265,96
6 728,41

3 000,00

200,00
000,00
000,00
310,00

1993,72
14 448.89
14 448,89

6A,20%

I337.81

41.85%

I 000,00

3 156,20

4
24
24
22

1 000,00
1

4

800,00
000,00
500.00
390,00
620,00
000,00

235,93
219,30
215,40
1 204,36
4 306,62
2 035.s4

50.89%

Należnościi zobowiązań Miejska tsiblioteka Publiczna nie posiada.
W analizowanym okresie Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcuzłealizowała
wszystkie zaplanorvane lekcje biblioteczne , konkursy dla dzieci : plastyczny , dla dorosłych
literackie, WągrowiecĘ Wiosnę PoetycĘ Ż0t0 oraz dodatkowo przeprowadzony został
ogÓ1nopolski tydzień bibliotek i bibliotekarzy, zalĆróry MBP została nagrodzona po raztrzeci
MEDALEIł|'przezFundację ABC CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM oraz wystawy
ksią.zek.

-

A oto niektóre tematy wystaw:
fortepianu" - 200 rocznica urodzin Fryderyka Chopina 122.02.1810/
Poeta
,,
_7a rocznica urodzin Kaztmierza
,, Ludzie są równi, tylko nierównośc ich dzieli''
Przerwy - Tetmajera /18.01 .19401
_
,, Nie ma większego grzechu niŻ uważać, ze wszystko jest jasne i zrozumiałe'' w 30
rocznicę śmierci Jarosława Iwaszkięwicza
Głupota jest Zawsze wystarczająca, mądroścnigdy'' _ 80 rocznica urodzin Stanisława

',

Mrozka

Lekcje biblioteczne.
- ,, Polskie literackie Nagrody Nobla" - lekcja multimedialna
_ ', opis bibliograficzny w bibliografii przedmiotu i podmiotu''- dla maturzystów
- ,, Kape|usze z głow panowle! oto geniusz'' _ lekcja multimedialna
- ,, Spotkanie w dolinie Muminków'' lekcja multimedialna

-3-

W minionym połroczu zorganizowaliśmy 22 edycję konkursu na pisankę wielkanocną w
której udział wzięło 199 twórców, którzy wykonali łącznie 392 pisanki,zaśz
przeprowadzonej aukcji zebrano 352'50 z}otych,zahórę zakupiononoweksiągki dla
oddziału dla Dzieci i Młodziezy.

W analizowanym okresie Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu przeprowadziła 36
, w których udział wzięło 1 455 uczniów szkoł podstawowych,
gimnazjów i szkoł ponad gimnazjalnych / w tym 11 tekcji multimedialnycV.
Zorganizowaliśmy równiez 11 spotkań autorskich, w których uczestniczyły 483 osoby.

lekcji bibliotecznych

Na koniec częrwca2O10 roku zarejestrowaliśmy 4 047 czytelników, czyLi o 32l
czytelnikow więcej niz w minionym roku, z częgo2 o27 to czytelnicy Wypożyczalni dla
Dorosłych, oraz wypożycry|iśmy6Ż176 ksiązek, zczego325l4 voluminów topozycje
Wypozyczalni i Czytelni dla Dorosłych.
Zko|ei placówkę naszą odwiedziło 32 058 czytelników, z częga 1Ż 286 to osoby
zarejestrowane w WypoĘczalni dla Dorosłych.

Wągro wiec, dnia 30' 07.20 1 0roku

tetąć?4z4ł n ł
SPRAWOZDANTE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM REG|oNALNEGo W WĄGRoWCU

zA l PÓŁRoczEzolo RoKU

1.

Muzeum Regionalne w Wągrowcu nie posiada na dzień 30 czerwca 2010
należnościi zobowiązań dłużnych.

r.

przychodów w stosunku do planu rocznego z podaniem przyczyn
niewykonania planu, względnie znaczących odchyleń od p!anu.

2. Realizacja

Stan funduszu na początek roku : 500

Plan przychodów:

4t7,8oo,oo zł

wykonanie: t97.32o,33 zł

tj.

1. Dotacja:

plan: 396.000,00 zł

wykonanie: 192.000,00 zł

ti.48,48%

2. Dochody własne:

plan: 21.000,00 zł

wykonanie:

tj.24,24%

47,23 %

w tym:

5.089,50 zł

w tym:
- bilety wstępu

do muzeum
_

plan:

4.000,00 zł

plan:

5.000,00 zł

wykonanie:

t.726,oO zł

tj.43,15%

sprzedaż pamiątek

iwydawnictw

wykonanie

:

1.903,50 zł

a.

wykonanie:

L.46o,oOzł

wykonanie:

a.t2,L7

230,83zł

- organizacja imprez,

38,07

%

sponsorzy i inne
(nadzory archeologiczne)
3. Przychody finansowe

plan: tŻ.ooO,oozł

plan:

800,00 zł

%

ti.28,85%

w tym odsetki bankowe

Wykonane dochody stanowią kwoty pochodzące ze sprzedaży pamiątek i wpłat za
bilety i przewodnika'
Pozostałe dochody dotyczą wpływów za prowadzenie nadzorów i badań archeologicznych.
Planowane
wpływy z tego tytułu zostaną zrealizowane w drugiej połowie 20L0 roku.

3. Realizacja kosztów w stosunku do ptanu rocznego
Wyszczególnienie

Lp.

Plan

Wykonanie

na 2010 rok

na 30.06.2010

roku

Wykonanie
planu
W

procentach

t.

2.

ogółem

418.300,00

201.224,t5

48,ttyo

Wynagrodzenia

257.967,00

128.395,60

49,77

- umowa o pracę

24L.222,0O

125.125,60

51,,87 %

- umowa o dzieło i umowa zlecenie

1,6.745,00

3.270,00

19,53

%

Swiadczenia na rzecz pracowników

49.460,00

25.517,47

51,59

%

36.042,00

17.444,10

48,40%

5.543,00

2.L67,37

39,10%

7.975,00

5.906,00

75,00
3L,27

- składki na
-

ubezpieczenia społeczne

składki na Fundusz Pracy

- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych

yo

%

3.

Materiały

19.523,00

6105,39

4.

Zużycie energii

25.350,00

14.903,79

58,40%

4.650,00

2.755,04

59,25%

gaz

19.600,00

Ll_.549,09

58,92%

- woda

1.100,00

500,65

45,5I%

61.000,00

23.155,35

37,96%

5.000,00

3.246,57

64,93%

- energia

-

elektryczna

5.

Usługiobce

6.

Podróże służbowe krajowe

i

zagraniczne

Poza wydatkami na wynagrodzenia
dotyczyły następujących zada

ń

i

%

świadczeniami na rzecz pracowników oraz zużycia energii, koszty

:

1. Wynagrodzenia - umowa o dzieło i umowa ztecenie, w tym m. in.:

-

umowy o dzieło dotyczące aranżacji Wystaw, przygotowania i wygłoszenia pogadanek
na otwarciach
Wystaw, koncertów oraz udziału w badaniach archeo|ogicznych związanych z realizacją
inwestycji na terenie
powiatu wągrowieckiego'

2.Zakup materiałów, w tym m. in. zakup:
- eksponatów,
- czasopism

specjalistycznych do potrzeb muzealników,

- pieczątek,
- akcesoriów do komputerów i drukarek,
- materiałów do organizacjiwystaw
_

i imprez muzealnych,

materiałów biurowych i gospodarczych oraz środków czystości.

Wykonanie planu na zakup materiałów wynosi gt,27%
Większośćplanowanych zakupów zostanie zrealizowana w drugiej połowie b. r'
3. Usługi obce, w tym m. in.:

- monitorowanie systemów alarmowych,

-

przegląd iwymiana gaśnic,

-

usługi poligraficzne, skład komputerowy i druk w drukarni,

- opłaty telefoniczne i usługi pocztowe,
-

transport Wystaw wypożyczonych przez muzeum oraz inne wyjazdy związane z działalnością
muzeum,

_

nagłośnienieimprez muzealnych,

- napraWy sprzętu komputerowego,
- wywóz nieczystości z posesji muzealnej,

- badania okresowe pracowników,
- naprawa instalacji CO.

Plan kosztów na usługi obce został wykonany w 37,96%.

v

4. Podróże służbowe krajowe izagraniczne

Wydatki na podróże służbowe dotyczyły m.in. kosztów delegacji pracowników związanych
z wyjazdami w celu organizacji badań archeologicznych oraz do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
w związku z pozyskaniem środków na Xlll Wągrowiecki Festyn Cysterski' Ponadto koszty dotyczą również
limitu kilometrów na wyjazdy służbowedyrektora muzeum oraz kilometrówki archeologa w związku
z badaniami archeologicznymi na terenie powiatu wągrowieckiego.

ll. lNFoRMAcJA o DzlAŁALNoscl

KULTURALNEJ

MUZEUM REGIoNALNEGo W WĄGRoWCU
W 2O1O ROKU
1. Kadra

W

minionym półroczu Muzeum Regionalne

w

Wągrowcu zatrudniało W ramach

7

etatów:

6 pracowników etatowych i 2 osoby w niepełnym wymiarze godzin.

*

2. Zbiory
Zbiory muzealne na koniec roku 2009 roku liczyły 3567 obiektów wpisanych do księgi inwentarzowej
muzealiów. W okresie sprawozdawczym zakupiono 7 obiektów do działu historycznego. Zbiory muzealne

były udostępniane poza muzeum, na Wystawę do Muzeum

Regionalnego

w

Rogoźnie, a także osobom

prYWatnym.

3. Działalnośćmerytoryczna
a)

v

Wystawy
W minionym półroczu Wystawy eksponowane w muzeum zwiedziło 2269 osób.

W okresie od 1stycznia do 30

czerwca 2010 roku muzeum zorganizowało

7.

wystaw czasowych

w swojej siedzibie:

L. ,W świecie wikliny'' - obiekty wypożyczone Muzeum Wikliniarstwa

i

Chmielarstwa W Nowym Tomyślu;

2. ,,Za miastem" - fotografie Anny Borczykowskiej we współpracy z Głosem Wagrowieckim;

3.

,,MaIarstwo arĘstek niemieckich

z Liineburga" _ Joan Stephan, Pirkko Wackenrode oraz

Gabrielle

Schmalfeldt;

4'

,,Pamiątki z azjatyckich podróży mieszkańców Wągrowca i okolic''

-

we współpracy z Wągrowieckim

Klubem Podróżnika;
5. ,,Sztuka Ludowa Pałuk w twórczości Dzieci Młodzieży i ich opiekunów'' - Wystawa pokonkursowa (Vll

Międzywojewódzki Konkurs)

-

współorganizacja

z

Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Pałuckiej, Muzeum

okręgowym w Pile, Szubińskim Domem Kultury w Szubinie, Miejsko-Gminnym ośrodkiem Kultury w Kcyni
oraz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Zninie;

6.
7

Wystawa grupy artystycznej z Wągrowca BEZ UNIQ

-

rzeźba, malarstwo, komiks;

.,,Piąty Przegląd Twórczości Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego".

b) Lekcje muzealne
obok organizacji i udostępniania wystaw pracownicy merytoryczni przygotowali i przeprowadzili:

-

41 lekcji muzealnych związanych z eksponowanymi wystawami czasowymi oraz historią i etnografią

regionu, w których uczestniczyło 797 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów

Częśćlekcji połączono z zajęciami

Warsztatowymi

i

szkół ponadgimnazjalnych.

z zakresu garncarstwa oraz dawnego

regionalnego

zdobnictwa Wnętrz mieszkalnych. Lekcje uatrakcyjniane były pokazami multimedialnymi przygotowanymi

-

przez pracowników merytorycznych
-3

l

u

b zajęcia m i plastycznym i.

pogadanki dla grup zorganizowanych, w których uczestniczyło łącznie 99 osób.
Poza tym pracownicy muzeum przygotowali 5 spotkań w ramach działalnościWągrowieckiego Klubu

Pod różn i ka, w któ rych uczestniczyło 206 słuchaczy.

W minionym roku muzealnicy oprowadzili 16 grup po zabytkach miasta. W wycieczkach

tych

uczestniczyło ponad 550 osób. Ponadto odbyło się 7 wycieczek zamiejscowych, w których uczestniczyło 238
osób.

c) lmprezy muzealne
Pracownicy muzeum byli organizatorami irealizatorami imprez muzealnych. W Muzeum odbyło się 7.
spotkań autorskich towarzyszących otwarciom wystaw.

Z

okazji otwarcia Wystawy ,,W świecie wikliny'' odbyła się pogadanka na temat plecionkarstwa

przygotowana przez kierownika Muzeum Chmielarstwa i Wikliniarstwa W Nowym Tomyśluoddziału Muzeum
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz pokazy wikliniarstwa w wykonaniu

Marioli Wittchen.
Podczas otwarcia Wystawy ,,Pamiątki za azjatyckich podróży odbył się koncert klasycznej muzyki
indyjskiej w wykonaniu Tomasza ,,Ragaboy" osieckiego. Wernisażowi wystawy grupy artystycznej BEZ UNlQ

towarzyszył koncert zespołu muzycznego TRUE

coLoR.

W wernisażach uczestniczyło łącznie ok. 460 osób.

W maju Muzeum Regionalne w Wągrowcu kolejny raz włączylo się w obchody Europejskiej Nocy

Muzeów, która odbyła się pod hasłem ,,Azjatyckie klimaty''. Poza możliwościązwiedzania muzeum,
pracownicy przygotowali dla uczestników imprezy pokaz multimedialny ,,Między Europą
konkursy plastyczne dla

i

Azją"

dzieci. Noc w muzeum uatrakcyjniły pokazy Wągrowieckiego Klubu Karate

oraz

TlGER,
5

Warsztaty Bollywood Dance przygotowane przez Katarzynę Komin

ze

Szkoły Tańca oLE w Poznaniu oraz

Warsztaty origami. W imprezie wzięło udział ok. 250 osób.

Podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy muzeum organizowali imprezy dla dzieci, mające na celu
przekazywanie wiedzy poprzez różne

związany

z

formy zabawowe. Na okres ferii zimowych przygotowano

legendami pałuckimi pod hasłem ,,LEGENDORANKl

W MUZEUM".

program

Podczas ferii dzieci

uczestniczyły w próbie nakręcenia filmu na podstawie wągrowieckich legend, w zajęciach plastycznych
i konkursach mających na celu przygotowanie kostiumów i scenografii do filmu. Efektem pracy dzieci podczas

ferii jest film oraz piosenka, które zobaczyĆ można na stronie internetowej Muzeum Www.opatowka.pl.
W zajęciach uczestniczyło łącznie ok. 30 dzieci.

W pierwszym półroczu kontynuowano organizację muzealnych konkursów regionalnych dla szkół'
Po raz siódmy zorganizowano międzywojewódzki konkurs ,,Sztuka Ludowa Pałuk - w Twórczości Dzieci,
Młodzieży ! ich opiekunów". Konkurs współorganizowano z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Pałuckiej,
Muzeum okręgowym w Pile, Muzeum Ziemi Pałuckiej w Zninie oraz Szubińskim Domem Kultury w Szubinie
i Miejsko-Gminnym ośrodkiemKultury w

Kcyni. Brało w nim udział 152 uczestników.

Kolejny raz muzeum włączyłosię w organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Wągrowcu
powiatowy Konkurs wiedzy o cystersach. Pracownicy muzeum byli autorami pytań oraz zasiadali w jury
konkursu.

d) Badania naukowe iopracowania

Poza

realizacją wymienionych wyżej zadań, pracownicy merytoryczni muzeum prowadzili

działalnośćo charakterze naukowo-badawczym. W minionym półroczu archeolog prowadził badania i nadzory

archeologiczne, m.in. na terenie Wągrowca: Al. Jana Pawła ll, w Łeknie, Popowie Kościelnym, Wapnie,
Stołężynie, Damasławku i

Rgielsku. Pracownicy muzeum wspólnie opracowywali wyniki tych

badań

do sprawozdań z badań archeologicznych.

Najbardziej znaczące było odkrycie średniowiecznej ludwisarni w Wągrowcu, o którym wkrótce ukaze

się

artykuł w czasopiśmiepopularnonaukowym,,ArcheologiaŻywa".

Ponadto historyk muzealny wielokrotnie prowadził kwerendy w odpowiedzi na zapytania osób
prywatnych i instytucji dotyczące dziejów Wągrowca i zbiorów muzealnych.

e)

Wydawnictwa i publikacje
Muzealnicy

i

byli autorami

scenariuszy wystaw, opracowywali karty katalogu naukowego

przygotowywali teksty oraz fotografie na stronę internetową muzeum' Edytowali także teksty do prasy

dotyczące Wystaw, imprez muzealnych

i

historii Wągrowca. Byli autorami projektów zaproszeń

i informatorów wystaw, wzięli również udział w audycji Polskiego Radia ,,Cztery Pory Roku".

W minionym okresie sprawozdawczym muzeum wydało 7 zaproszeń na otwarcia Wystaw,

1-

folder

informacyjnY oraz 5 plakatów.

Ponadto Pracownicy Muzeum tradycyjnie włączyli się w przygotowania Xlll Wągrowieckiego Festynu
Cysterskiego.

Wągrowiec, dnia 30 lipca 20L0 roku

