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Ogólna charakterystyka realizacji BUDśETU GMINY LUZINO w
2010 roku.
BUDśET GMINY LUZINO na 2010 rok uchwalony Uchwałą Nr XXXVII/312/2009 z dnia 07
grudnia 2009 roku Rady Gminy Luzino, obejmował: dochody budŜetowe w wysokości
39 017 675,66 zł oraz wydatki budŜetu na kwotę 45 696 800,66 zł.
Równowagę budŜetową na czas planowania budŜetu, uzupełniały przychody w postaci planowanych do
zaciągnięcia poŜyczek i kredytów w kwocie 8 196 000,00 zł.
Ponadto zabezpieczono w budŜecie kwoty na pokrycie rozchodów, stanowiących o wielkościach spłaty rat
zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i poŜyczek w łącznej kwocie 1 516 875,00 zł.

W trakcie realizacji BudŜetu Gminy, zaistniały okoliczności powodujące potrzebę wprowadzenia zmian,
stosownie do ustawowych mechanizmów zmian budŜetu w czasie jego wykonywania.
W ciągu roku budŜetowego Rada Gminy podjęła 8 uchwał zmieniających BudŜet Gminy.
Wójt Gminy stosownie do art. 249 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku /Dz.U. Nr
157, poz. 1240/, przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i
wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budŜetu. Opracował plan finansowy zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami. Na podstawie powyŜszego jednostki organizacyjne dostosowały projekty planów do
uchwały budŜetowej.
W toku wykonywania budŜetu dokonał odpowiednich zmian w budŜecie gminy, w ramach udzielonego
przez Radę Gminy upowaŜnienia oraz na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art.257 ustawy o
finansach publicznych, podejmując w tej sprawie odpowiednie decyzje w formie Zarządzeń.

W wyniku dokonanych zmian, plan budŜetu Gminy Luzino w zakresie dochodów wzrósł o
kwotę 11 870 125,66 zł i po zmianach wyniósł 50 887 801,32 zł, zaś plan wydatków wzrósł o
kwotę 12 431 839,02 zł i po zmianach wyniósł 58 128 639,68 zł a realizacja dochodów w 2009
roku obejmowała kwotę 45 469 726,35 zł co stanowi 89,35 %.

Wzrost planowanych dochodów o kwotę 12 214 144,71 zł, obejmował:
- pozyskanie ostatecznej informacji Ministra Finansów o wielkościach subwencji ogólnej z budŜetu
państwa
1 178 172,00 zł
- zwiększenie dotacji celowych z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy
450 883,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
zadań własnych gminy, realizacja PROGRAMÓW i PROJEKTÓW przy wsparciu środków Unii
Europejskiej, środki pozyskane z innych źródeł,
10 160 804,80 zł
- wzrost planowanych dochodów własnych

424 284,91 zł

Zwiększenie planu wydatków budŜetu na rok 2010 wystąpiło równieŜ w wyniku zwiększenia
planowanych kwot przychodów budŜetu gminy w postaci:
- wolnych środków, stanowiących nadwyŜkę środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu,
wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych
- 473 213,36 zł
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- zmniejszenia kwot planowanych rozchodów, powstałych w wyniku umorzenia poŜyczki, o której mowa
w dalszej treści sprawozdania
88 500,00 zł
Po zmianach budŜet gminy przedstawiał się następująco:
Plan budŜetu na dzień 31.12.2010 roku w zakresie dochodów wynoszący 50 887 801,32 zł,
zrealizowano w wysokości 45 469 726,35 zł co stanowi 89,35 %.
Plan wydatków BudŜetu Gminy w wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku, wzrósł do kwoty
58 128 639,68 zł, zaś realizacja wynosiła 49 520 938,77 zł co stanowi 85,19 % planu wydatków.
Wydatki budŜetu gminy obejmowały:
RODZAJ

WYDATKÓW

Wydatki bieŜące
Wydatki majątkowe

PLAN
38 404 840,81
19 723 798,87

WYKONANIE

%

37 766 431,35
11 754 507,42

98,34
59,60

Realizację wydatków umoŜliwiły planowane przychody w wysokości 6 059 604,36 zł, w postaci:
- wolnych środków, stanowiących nadwyŜkę środków pienięŜnych na rachunku
bieŜącym budŜetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych
- zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie
w tym na :
1) budowę wodociągu w Zelewie,
2) budowę Sali gimnastycznej w Sychowie,
3) budowę i modernizację dróg.

473 213,36 zł
4 036 391,00 zł

- zaciągniętej poŜyczki długoterminowej /Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Luzinie/ w kwocie
1 550 000,00 zł
W ramach rozchodów budŜetu gminy planowanych na spłatę kredytów i poŜyczek, uregulowano
zobowiązania w kwocie 1 409 475,00 zł, w tym:
- spłata poŜyczki zaciągniętej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości
Luzino
67 320,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Kniewo-Łebno
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku ul. Wilczka w Luzinie oraz budowa chodnika i wjazdów
przy ul. Lipowej w Luzinie”
88 235,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na budowę hali widowiskowo- sportowej przy Gimnazjum Publicznym w
Luzinie
1 137 256,00 zł
- spłata kredytu dotyczącego budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Luzinie
- „Moje Boisko Orlik 2012”

116 664,00 zł

Ponadto Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
decyzją z dniem 31 lipca 2010 roku, dokonał umorzenia spłaty kwoty 282 200,00 zł z poŜyczki w kwocie
830 000,00 zł udzielonej w ramach umowy z WFOŚ w 2006 roku, na dofinansowanie realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Luzino w
2006r.”
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Plan początkowy, po wprowadzonych zmianach oraz realizację budŜetu w zakresie dochodów,
przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia poniŜsza tabela:
OKREŚLENIE

Plan według Uchwały Plan
po Realizacja BudŜetu w
BudŜetowej
wprowadzonych
2010 roku
zmianach
39 017 675,66
50 887 801,32
45 469 726,35

DOCHODY
WYDATKI

45 696 800,66

58 128 639,68

49 520 938,77

NadwyŜka/deficyt

- 6 679 125,00

-7 240 838,36

-4 051 212,42

PRZYCHODY, w tym:

8 196 000,00

8 669 213,36

6 059 604,36

- kredyty i poŜyczki
- inne źródła - wolne
środki
Rozchody, w tym:

8 196 000,00
-

8 196 000,00
473 213,36

5 586 391,00
-

1 516 875,00

1 428 375,00

1 409 475,00

- spłata
poŜyczek

1 516 875,00

1 428 375,00

1 409 475,00

kredytów

i

Informacja o stanie zobowiązań gminy według stanu na dzień 31.12.2010 roku.

Na dzień 31.12.2010 roku zadłuŜenie Gminy wynosiło 8 888 895,57 zł , co stanowi 19,55 %
wykonanych dochodów Gminy / 45 469 726,35 zł /, w tym:
- zadłuŜenie w postaci zaciągniętych kredytów i poŜyczek wynosiło 8 888 590,00 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 305,57 zł.
Na wymienioną kwotę długu składają się:
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Krokowej, dotyczący budowy
Hali Widowiskowo- Sportowej w Luzinie
- kredyt z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, dotyczący równieŜ budowy
Hali Widowiskowo – Sportowej
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Krokowej, dotyczący budowy boiska przy
Szkole Podstawowej w Luzinie –„ Moje Boisko Orlik 2012”
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Krokowej na budowę dróg w gminie
oraz remonty dróg powiatowych, realizowanych w porozumieniu ze Starostwem
- poŜyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na sfinansowanie Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Luzinie
- kredyt długoterminowy z banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie
w tym na :
1) budowę wodociągu w Zelewie,
2) budowę Sali gimnastycznej w Sychowie,
3) budowę i modernizację dróg.

- 352 942,00 zł

- 1 333 330,00 zł

- 204 162,00 zł

- 1 411 765,00 zł

- 1 550 000,00 zł
- 4 036 391,00 zł
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DOCHODY
Zestawienie wykonania dochodów budŜetu gminy według poszczególnych działów klasyfikacji
budŜetowej:

Dział

Określenie

010
400

Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
600
Transport i łączność
700
Gospodarka mieszkaniowa
710
Działalność usługowa
750
Administracja publiczna
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej
758
RóŜne rozliczenia
801
Oświata i wychowanie
852
Opieka społeczna
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926
Kultura fizyczna i sport
RAZEM:

Plan po zmianach

Wykonanie

5 410 629,99
1 102 914,00

699 309,56
1 006 515,83

4 273 449,95
551 336,00
300,00
127 040,66
65 416,00

4 283 995,56
402 477,46
300,00
137 130,96
48 914,00

9 401 708,00

9 102 843,23

21 613 953,00
370 654,50
7 541 400,00
63 490,56
269 695,00
95 263,91
0,00
549,75
50 887 801,32

21 589 866,95
218 752,22
7 505 325,66
63 042,50
263 074,87
85 548,65
61 850,44
778,46
45 469 726,35

Realizację dochodów budŜetowych gminy w 2010 roku przedstawiono w poniŜszej
tabeli. Wyszczególniono w niej dochody własne, subwencje, dotacje celowe, środki na
finansowanie realizacji zadań z udziałem środków bezzwrotnych (UE) kwotowo i udział
procentowy.
Nazwa dochodów

I

DOCHODY WŁASNE ogółem:
Dochody własne
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa – w podatku
dochodowym od osób fizycznych
Udziały gminy w podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa – w podatku
dochodowym od osób prawnych

II
•
•
•
III

SUBWENCJA OGÓLNA
Część wyrównawcza subwencji ogólnej
Część oświatowa subwencji ogólnej
Część równowaŜąca subwencji ogólnej
DOTACJE CELOWE i pomoc finansowa

Plan po zmianach Wykonanie

Wskaźnik
%

12 227 704,32
7 574 623,32

11 751 874,21
7 391 049,72

96,11
97,58

4 433 081,00

4 339 280,00

97,88

220 000,00

21 544,49

9,79

21 523 953,00
5 536 255,00
15 680 336,00
307 362,00
17 136 144,00

21 523 953,00
5 536 255,00
15 680 336,00
307 362,00
12 193 899,14

100,00
100,00
100,00
100,00
71,16
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•

Dotacje celowe na zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej, w tym:

6 841 963,00

6 803 978,35

99,44

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego
producentom rolnym
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego

165 227,00

165 226,03

100,00

6 495 660,00

6 475 380,00

99,69

5 385,00

5 385,00

84,79

7 900,00

6 698,32

84,79

86 000,00

86 000,00

100,00

3 780,00

3 780,00

100,00

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- spis powszechny
-wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast

24 997,00

24 142,00

100,00

16 375,00
36 639,00

16 375,00
20 992,00

100,00
57,29

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin, w tym:

1 242 678,00

1 232 435,39

99,18

- zasiłki stałe
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
- dofinansowanie zakupu podręczników dla
uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy
Uczniom w 2009 roku- „Wyprawka Szkolna”
dofinansowanie
realizacji
programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
doŜywiania”
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym
- dotacja celowa - sfinansowanie w ramach
podnoszenia jakości oświaty – prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych
do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy
stopień awansu zawodowego
- dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz realizacji zadań ośrodka
pomocy społecznej

399 000,00
276 000,00

396 059,09
276 000,00

99,26
100,00

29 285,00

29 285,00

100,00

51 440,00

44 138,30

85,81

189 100,00

189 100,00

100,00

218 255,00

218 255,00

100,00

528,00

528,00

100,00

79 070,00

79 070,00

100,00

9 051 503,00

4 157 485,40

45,93

- składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach centrum integracji społecznej
-usługi
opiekuńcze
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
- administracja publiczna
- aktualizacja spisów wyborców

•

• Dotacje celowe i pomoc finansowa do zadań
własnych
gmin
oraz
realizacja
PROGRAMÓW I PROJEKTÓW przy
wsparciu środków Unii Europejskiej
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•

•

•

•

•

•

•

• Dotacja celowa na powierzone zadania
dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych
Dotacja celowa wynikająca z zawartego
POROZUMIENIA Powiatu Wejherowskiego
oraz Gminy Luzino, dotycząca przejęcia
prowadzenia spraw związanych z obsługą
drogi powiatowej
Dotacja celowa udzielona przez Powiat
Wejherowski na wspólną realizację Projektu
pod nazwą: „Modernizacja drogi powiatowej
Kniewo – Łebno jako lokalnego układu
drogowego zwiększającego atrakcyjność
gospodarczą
Gminy
Luzino
poprzez
przebudowę ul. Wilczka w Luzinie /
Dotacja rozwojowa udzielona w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013 na
realizację Projektu pod nazwą:”Modernizacja
drogi powiatowej Kniewo-Łebno jako
lokalnego układu drogowego zwiększającego
atrakcyjność gospodarczą Gminy Luzino
poprzez przebudowę ul. Wilczka w Luzinie
Dotacja
Powiatu
Wejherowskiego
na
realizację Projektu pod nazwą „Remont drogi
gminnej nr 1453G i drogi powiatowej nr 1451
Gna odcinku Kębłowo-Zelewo
wraz z
budową
ciągów
pieszo-rowerowych”
realizowanego w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008
– 2011
Dotacja celowa z budŜetu państwa na
dofinansowanie realizowanego w ramach
Narodowego Programu Przebudowy dróg
Lokalnych
2008-2011
przedsięwzięcia
inwestycyjnego pod nazwą „Remont drogi
gminnej nr 1453G i drogi powiatowej nr 1451
G na odcinku Kębłowo-Zelewo wraz z
budową ciągów pieszo-rowerowych”
Dofinansowanie Samorządu Województwa
Pomorskiego
Projektu:
„Rozbudowa
oczyszczalni
ścieków
w
Luzinie”,
realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013
Pomoc finansowa Samorządu Województwa
Pomorskiego
w
ramach
działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej „ objętego PROW na lata 20072013 na realizację zadania inwestycyjnego o
nazwie: „Budowa, remont i przełoŜenie sieci
wodociągowej z przyłączami i urządzeniami
towarzyszącymi w miejscowości Zelewo i

300,00

300,00

100,00

169 087,00

169 087,00

100,00

350 000,00

350 000,00

100,00

846 922,95

849 203,96

100,27

798 894,00

798 894,00

100,00

1 597 787,00

1 597 787,00

100,00

3 939 999,99

107 008,82

2,72

904 895,00

0,00

0,00
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Kębłowo”
•

•

•
•
•
•

•

Dofinansowanie Samorządu Województwa
Pomorskiego Projektu: „Rozbudowa szkoły w
Sychowie o pomieszczenia dydaktyczne i salę
gimnastyczną” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 20072013 / wielkości dofinansowania dotyczące
roku 2010/
Dotacja celowa z budŜetu państwa
przeznaczona na utworzenie szkolnego placu
zabaw w Szkole Podstawowej w Luzinie, w
ramach Rządowego Programu wspierania w
latach 2009-2014 organów prowadzących w
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w klasach I-III szkół
podstawowych i ogólnokształcących szkół
muzycznych I stopnia – „RADOSNA
SZKOŁA”
Realizacja
Partnerskiego
Projektu
COMENUIS przez Gimnazjum Publiczne im.
Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie
Realizacja Programu: „Polsko-Niemiecka
Współpraca MłodzieŜy”
Płatność końcowa, dot. Umowy ” Partnerskie
Projekty COMENUIS” – Szkoły Podstawowej
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
Realizacja projektu systemowego: „NASZA
PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków
Funduszu Społecznego – Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie
Pomoc finansowa Powiatu dla Gminy Luzino,
w związku z przyjęciem dzieci z terenów
dotkniętych klęską powodzi
w Gminie
Luzino
RAZEM:

203 631,98

46 360,00

22,77

90 095,00

90 095,00

100,00

61 873,20

61 180,80

98,88

2 030,00

2030,00

100,00

12 496,32

12 496,32

100,00

63 490,56

63 042,50

99,29

10 000,00

10 000,00

100,00

50 887 801,32

45 469 726,35

89,35

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY według głównych źródeł
Wyszczególnienie

Kwota wykonania
Dochodów

% udział w ogólnych
dochodach

Dochody ogółem, z tego:

45 469 726,35

100,00

- dochody własne
- subwencja ogólna
- dotacje celowe i pomoc
finansowa

11 751 874,21
21 523 953,00
12 193 899,14

25,84
47,34
26,82
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Realizacja dochodów własnych w / g waŜniejszych źródeł w odniesieniu do załoŜeń budŜetu:
Lp. Określenie dochodu

1.
2.

Udziały gminy w podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej, w tym:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

3.

Dochody z majątku gminy, w tym:
♦
♦
♦

♦
♦

4.

podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od spadków i darowizn
opłata od posiadania psów
podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
Opłata skarbowa
Opłata eksploatacyjna
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ
napojów alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:
- opłata za zgłoszenie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej i zgłoszenie
zmiany wpisu /190,00 zł/,
- opłata planistyczna – wpływy za
podwyŜszenie wartości gruntu /46 279,50 zł/
Zaległości z podatków zniesionych i objętych
hipoteką
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
czynsz dzierŜawny za obwody łowieckie
wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
dochody z czynszów mieszkaniowych, za
lokale uŜytkowe i za grunty, w tym:
- czynsz mieszkaniowy
- 105 837,63 zł
- najem lokali uŜytkowych
- 81 979,84 zł
- dzierŜawa gruntów
- 82 682,30 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości
pozostałe odsetki

Pozostałe dochody, w tym:
♦
♦
♦
♦

opłaty za dostarczanie wody z wodociągu
wiejskiego
wpłaty na rozbudowę wodociągu gminnego i
za podłączenia do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej
wpływy za odprowadzania ścieków
wpływy - odpłatność za świadczenie usług w
Przedszkolach na terenie naszej Gminy, dla

Plan w zł

Wykonanie w zł Wskaźnik %

4 653 081,00

4 360 824,49

93,72

4 748 627,00

4 742 018,74

99,86

2 910 603,00
202 420,00
85 259,00
560 000,00
70 000,00
21 000,00
497 401,00
30 000,00

2 890 667,65
194 505,76
89 752,63
598 239,52
60 385,91
26 578,00
546 053,16
15 809,24

99,32
96,09
105,27
106,83
86,27
126,56
109,78
52,70

70 000,00
27 412,00
164 947,00

43 259,60
38 056,81
168 055,52

61,80
138,83
101,88

88 583,00

46 469,50

52,46

1 071,00

488,80

45,64

0,00
19 931,00

1 081,25
22 615,39

113,47

555 336,00

404 906,77

72,91

4 000,00
41 105,00

2 429,31
40 777,90

60,73
99,20

259 490,00

270 499,77

104,24

250 000,00

89 430,00

35,77

741,00

1 769,79

238,84

2 274 523,43

2 244 124,21

98,66

1 101 300,00

1 002 054,43

90,99

0,00

1 746,40

396 000,00
0,00

421 887,04
3 986,57

106,54
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♦

♦

♦
♦

♦

♦
♦
♦

♦
♦
♦

dzieci przedszkolnych z innych gmin,
wpływy do budŜetu nadwyŜki środków
obrotowych zakładu budŜetowego Gminnego
Przedszkola Publicznego w Luzinie, w
wyniku
przekształcenia
w
jednostkę
budŜetową
wpływy do budŜetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku
dochodów
własnych
jedn.
BudŜetowej /Szkoły Podst. w Luzinie/
odpłatność za usługi opiekuńcze
dochody związane
z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej – dotyczące
Zaliczki
Alimentacyjnej i Funduszu
Alimentacyjnego
pozostałe dochody i opłaty administracyjne,
zwroty kosztów upomnień, dochody związane
z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
odsetki od środków finansowych na
rachunkach bankowych
odsetki
za
nieterminowe
regulowanie
naleŜności w zakresie pozostałych dochodów
wpływy związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
inne środki zwiększające budŜet w zakresie
ochrony środowiska,
opłaty za zajęcie pasa drogowego
wpływy ze zwrotu dotacji GOK
dochody jednostki budŜetowej – GOSRiT

RAZEM:

0,00

2 075,53

0,00

681,57

15 000,00
35 000,00

13 228,04
25 120,21

88,19

24 665,66

34 755,96

140,91

90 000,00

65 913,95

73,24

2 122,00

5 490,06

91,73

95 263,91

85 548,65

89,80

510 759,00
0,00
549,75

519 006,90
61 850,44
778,46

101,61

12 227 704,32

11 751 874,21

96,11

141,60

Dochody własne budŜetu gminy zostały zrealizowane w 96,11 %. Realizacja podstawowych
podatków i opłat kształtuje się w granicach 100,0 % wykonania, podobnie jak w roku 2009.
Niedoszacowanie wielkości dochodów wystąpiło: w opłacie skarbowej oraz w opłatach z tytułu
prowadzenia działalności w formie karty podatkowej. Wykonanie planowanych dochodów wskazanych
opłat byłoby moŜliwe gdyby nie wystąpiło zadłuŜenie na kwotę 66 764,58 zł. Wymienione podatki planuje
się jedynie szacunkowo, mając na uwadze głównie realizację poprzedniego roku budŜetowego. Ściągalność
obydwu podatków odbywa się poprzez Urzędy Skarbowe.
Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku podatku od spadków i darowizn, którego plan ustalono
szacunkowo na kwotę 70 000,00 zł a jego realizacja wynosi 60 385,91 zł. Nie wykonanie w pełni załoŜeń
planowych, uzasadnia wykazana w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego zaległość w płatnościach w kwocie
47 962,63 zł.
W roku 2010 nie zrealizowano w pełni wstępnych załoŜeń planu dochodów z tytułu udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 93,72% planu budŜetu, co oznacza
dochód niŜszy o kwotę 292 256,51 zł od szacunkowych wielkości przyjętych do budŜetu na podstawie
prognoz uzyskania dochodów z tego tytułu, określonych przez Ministerstwo Finansów.
Nie wykonanie w pełni załoŜeń planu budŜetu w zakresie dochodów za rok 2010 /89,35 %/,
uzasadnia w znacznym stopniu fakt nie uzyskania w całości planowanych środków w formie pomocy
finansowej /45,93%/, wynikających z zawartych umów na realizację PROGRAMÓW i PROJEKTÓW
realizowanych ze środków pochodzących z budŜetu UE oraz ze środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w zakresie realizowanych inwestycji.
Zadania realizowano w ramach posiadanych środków własnych, zaś akceptacja i realizacja złoŜonych
wniosków o płatność poszczególnych zadań, odbywała się w róŜnych terminach roku 2010 bądź zostały
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złoŜone z początkiem 2011 roku, w zaleŜności od realizacji inwestycji, popartej wcześniej podpisaną
umową przetargową.
PowyŜsze uzasadnia przesunięcie terminu wpływu dotacji czy teŜ pomocy finansowej do budŜetu gminy.
Przesunięcie terminu wpływu dotacji celowych i pomocy finansowej do zadań własnych gminy oraz
realizacja Programów i Projektów przy wsparciu środków Unii Europejskiej dotyczy głównie trzech zadań
inwestycyjnych:
•

Dofinansowanie Samorządu Województwa Pomorskiego Projektu: „Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Luzinie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 – zakończenie zadania to rok 2011

•

Pomoc finansowa Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach działania „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej „ objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania
inwestycyjnego o nazwie: „Budowa, remont i przełoŜenie sieci wodociągowej z przyłączami i
urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Zelewo i Kębłowo” – zakończenie realizacji zadania
w roku 2011,

•

Dofinansowanie Samorządu Województwa Pomorskiego Projektu: „Rozbudowa szkoły w Sychowie
o pomieszczenia dydaktyczne i salę gimnastyczną” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 – zakończenie realizacji
zadania w roku 2013.

W wyniku realizacji planowanych dochodów budŜetowych w roku sprawozdawczym wystąpiły
naleŜności wymagalne, wynikające z nieterminowego regulowania zobowiązań płatników wobec budŜetu.
NaleŜności z roku 2010 wyniosły 943 557,35 zł, z czego kwota 116 570,24 zł stanowi naleŜności
wynikające z realizacji podatków i opłat przez Urzędy Skarbowe. Pozostałe naleŜności wynikają z
planowo prowadzonych działań i dotyczą głównie:
•

podatków i opłat……………………………………………………………………… 291 087,49 zł
w tym:
- realizowanych przez Urzędy Skarbowe 116 570,24 zł
- podatek od nieruchomości /140 046,16 zł/,
- podatek rolny /10 064,34 zł/,
- podatek leśny /1 323,00 zł/,
- podatek od środków transportowych /4 560,80 zł/,
- opłaty od posiadania psów /100,00 zł/,
- opłata eksploatacyjna /976,55 zł/,
- opłata planistyczna /960,00 zł/,
- podatki objęte hipoteką /16 486,40 zł/,

•
•
•

opłat za dostarczanie wody………………………………………………...................... 27 080,49 zł
opłat za odprowadzanie ścieków………………………………………...........................12 804,62 zł
płatności z tytułu najmu …………………………………………………………………31 484,46 zł
w tym:
- czynsz za lokale mieszkaniowe / 19 867,29 zł /,
- za lokale uŜytkowe / 4 133,57 zł /
- za grunty / 1 952,22 zł /,

•
•
•

opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości ………………...13 457,60 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego
nieruchomości……………………………………………………………………………… 732,00 zł
naleŜności administracyjne …………………………………………….…………………...175,58 zł

•

naleŜności wymagalne powstałe w wyniku realizacji świadczeń alimentacyjnych
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na dzień 31.12.2010 roku wynosiły………………………………………………….566 735,11 zł
w tym:
- Zaliczki Alimentacyjnej
- Funduszu Alimentacyjnego

- 308 187,56 zł,
- 258 547,55 zł.

NaleŜności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz innych płatności, powstałych w wyniku realizacji
budŜetu w roku 2010 wzrosły o kwotę 97 567,25 zł w porównaniu do naleŜności roku 2009.
Wobec dłuŜników prowadzone są na bieŜąco czynności windykacyjne a wobec dłuŜników uchylających się
od regulowania zaległości, egzekucję skierowano na drogę postępowania sadowego.
Pomimo egzekwowania naleŜności podatków i opłat w postaci kilkakrotnych upomnień /2514 upomnień/,
tytułów wykonawczych /327 tytułów/ a nawet w razie konieczności korzystania z moŜliwości
zabezpieczenia zaległości podatkowych poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach, nie
zdołano doprowadzić do zmniejszenia wymienionych zaległości podatników.
NaleŜności z tytułu dostarczania wody czy teŜ odprowadzania ścieków egzekwuje się w pierwszej
kolejności poprzez upomnienia / wysłano 1 268 upomnień + 9 wezwań do zapłaty/. W przypadku braku
zapłaty co najmniej 2 rat, wysłano 185 zawiadomień o odcięciu wody, ze wskazaniem punktów
czerpalnych poza posesją dłuŜnika.
W wyniku powyŜszego, 141 płatników uregulowało w pełni zadłuŜenie, 22 płatników uregulowało
częściowo płatności zaś 22 osoby nie uregulowało długu. W jednym przypadku dokonano odcięcia
głównego zasilania. Pozostałe oczekują na realizację skutków wydanych decyzji.
Zaistniały dość znaczne naleŜności z tytułu najmu lokali zarówno mieszkaniowych jak i uŜytkowych.
Egzekwowanie przy pomocy upomnień / 71 upomnień /, skutkuje w przypadku dłuŜników bieŜących
płatności, natomiast sprawę długu kilkuletniego skierowano w 2 przypadkach na drogę sądową. Na skutek
pozwów wniesionych przez Gminę, Sąd w postępowaniu upominawczym, nakazał pozwanym
uregulowania zaległości. W wyniku takiego działania w jednym przypadku odpisano kwotę 13 960,19 zł
jako zaległości nieściągalne. W drugim przypadku dłuŜnik uregulował zaległości w części.
NaleŜności wymagalne powstałe w wyniku przekazania gminom realizacji świadczeń alimentacyjnych,
wynosiły na dzień 31.12.2010 roku 566 735,11 zł, w porównaniu do roku 2009 nastąpił ich wzrost o kwotę
137 783,88 zł.
Zwrot przypisanych kwot jest minimalny w stosunku do wielkości wypłat świadczeń. W roku 2010,łączny
zwrot Świadczeń Alimentacyjnych naleŜnych Gminie wyniósł 25 120,21 zł.
W wyniku obniŜenia górnych stawek podatkowych, uszczuplenie dochodów budŜetu w łącznym
zobowiązaniu pienięŜnym wynosiło:
Skutki obniŜenia górnych stawek podatków obliczone za okres I półrocza wynosiły…………542 647,67 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy, bez ulg i
zwolnień ustawowych wynosiły…………………………………………………………………...2 180,00 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia zaległości
podatkowych wynosiły………………………………………………………………………….42 905,00 zł
Dochody z obrotu gruntami i nieruchomościami dotyczyły:
• sprzedaŜy 2 mieszkań w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej w Luzinie….89 430,00 zł
• wieczystego uŜytkowania gruntów i obiektów………………………………….40 777,90 zł
• z tytułu najmu i dzierŜawy składników majątkowych, w tym:………………...270 499,77 zł
- czynsz mieszkaniowy……………………….105 837,63 zł
- najem lokali uŜytkowych i gruntów……..….130 637,08 zł
- czynsz dzierŜawny za obwody łowieckie…….. 2 429,31 zł
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WYDATKI
Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku po wprowadzonych zmianach wynosił
58 128 639,68 a jego realizacja w omawianym okresie sprawozdawczym
wynosiła
49 520 938,77 zł co stanowi 85,19 %.
Wydatki bieŜące w strukturze wydatków ogółem stanowiły 76,26 %.
Wydatki inwestycyjne w strukturze wydatków ogółem stanowiły 23,74 %.
Plan

Wydatki bieŜące, z
tego:
- wynagrodzenia i
pochodne
- dotacje i pomoc
finansowa
- wydatki na obsługę
długu
- pozostałe wydatki
Wydatki majątkowe,
w tym:
- wydatki na programy
finansowane z
udziałem środków
pochodzących z
budŜetu Unii
Europejskiej oraz
środki pochodzące ze
źródeł zagranicznych
niepodlegające
zwrotowi / art.5 ust.1
pkt 2 i 3 u.f.p./

RAZEM:

Wykonanie

%
Wykonania

% udział do
wydatków
Ogółem

38 404 840,81

37 766 431,35

98,34

76,26

17 030 662,82

17 005 045,72

99,85

34,34

1 822 830,00

1 801 922,97

98,85

3,64

204 192,00

200 718,64

98,30

0,40

19 347 155,99
19 723 798,87

18 758 744,02
11 754 507,42

96,96
59,60

37,88
23,74

10 093 977,13

4 092 758,28

40,55

8,26

58 128 639,68

49 520 938,77

85,19

100,00

Przeznaczenie środków finansowych budŜetu gminy i ich realizacja w poszczególnych
działach przedstawia się następująco:

Dział

010
600
700
710
750
751

754

Określenie działu

Plan według Plan po
Wykonanie
Realizacja
Uchwały
zmianach
%
BudŜetowej
Rolnictwo i łowiectwo
5 775 125,62 12 463 793,61 5 834 679,79
46,81
Transport i łączność
6 352 501,97 9 618 416,43 8 733 048,59
90,80
Gospodarka mieszkaniowa
697 807,00
851 778,85
820 747,79
96,36
Działalność usługowa
220 500,00
212 500,00
183 221,66
86,22
Administracja publiczna
3 893 576,85 3 830 821,39 3 785 608,02
98,82
Urzędy naczelnych organów władzy
1980,00
65 416,00
48 914,00
74,77
państwowej, kontroli i ochrony prawa
i sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
123 591,00
142 397,00
141 463,14
99,34
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przeciwpoŜarowa
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej i
ich pobór – pobór podatków, opłat i
niepodatkowych
naleŜności
budŜetowych
757
Obsługa długu publicznego
758
RóŜne rozliczenia
801
Oświata i wychowanie
851
Ochrona zdrowia
852
Opieka społeczna
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
926
Kultura fizyczna i sport
RAZEM:
756

58 655,00

58 655,00

58 253,70

99,32

477 096,00
204 192,00
200 718,64
145 423,00
83 000,00
0,00
17 548 220,00 17 746 688,16 17 153 575,67
140 000,00
305 826,28
230 080,42
6 990 580,87 8 389 728,87 8 357 682,81
6 142,50
70 349,65
70 271,16

98,30
0,00
96,66
75,23
99,62
99,89

225 603,00
1 018 419,00

496 451,00
1 218 990,91

489 028,89
1 200 425,88

98,50
98,48

1 269 278,85

1 582 760,78

1 426 464,86

90,13

752 300,00
786 873,75
786 753,75
45 696 800,66 58 128 639,68 49 520 938,77

99,98
85,19

Informacja o przebiegu wykonania budŜetu i planu finansowego jednostki w
2010 roku, w zakresie planowanych kwot wydatków w działach i rozdziałach,
według waŜniejszych zadań przyjętych do budŜetu – część opisowa:

Dział
Określenie
Rozdział

010

Rolnictwo i łowiectwo, w tym:

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan

12 463 793,61 5 834 679,79
12 294 518,61

Wydatki bieŜące:

W ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi
sfinansowano:
- utrzymanie w o d o c i ą g ó w w gminie
1 258 027,76 zł
co stanowi 87,48 % planowanego budŜetu ( 1 438 010,00zł ).
Planowane środki na w/w zadanie obejmowały finansowanie
podstawowych potrzeb funkcjonowania sieci wodociągowej,
hydroforni i stacji uzdatniania wody, takie jak :
- energia elektryczna zuŜyta przy poborze wody
- opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska

Wykonanie

234 492,79 zł
39 368,60 zł

- spis wodomierzy, roznoszenie faktur za zuŜytą wodę oraz
inkaso opłat
79 037,31 zł
- stała konserwacja zestawów hydroforowych, plombowanie
wodomierzy,
opłaty za dozór techniczny, badania wody, zakup
materiałów i usług słuŜących funkcjonowaniu i utrzymaniu urządzeń
sieci wodociągowej
38 253,04 zł

- przebudowa sieci wodociągowej , wymiana i przebudowa przyłączy

5 665 407,33
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/według zaistniałych potrzeb /, usuwanie awarii sieci , rozmraŜanie
sieci wodociągowej w okresie zimowym, przebudowa instalacji
technologicznej na hydroforni w Kębłowie, przebudowa ogrodzenia –
ujęcia wody w Dąbrówce, naprawa dachu na hydroforni w Barłominie,
remonty pomp głębinowych
405 806,03 zł,
Ponadto
dokonano
przebudowy
sieci
modernizowanych bądź utwardzanych ulicach:

wodociągowych

na

- przebudowa wodociągu na ul. Wilczka w Luzinie
208 728,94 zł
- przebudowa wodociągu na ul. Szkolnej i Kaszubskiej w Luzinie
152 073,26 zł
- przebudowa wodociągu na ul. Piaskowej w Luzinie
62 267,79 zł
- częściowa przebudowa sieci wodociągowej na ul. Łąkowej w Luzinie
38 000,00 zł
Ze względu na utrudnione warunki spowodowane okresem niskich
temperatur, zadanie zostanie zakończone w roku 2011, głównie dotyczy
to przebudowy przyłączy wodociągowych.

- utrzymanie urządzeń k a n a l i z a c j i i koszty
odprowadzania ścieków – 879 285,80 zł co stanowi 99,90 %
planowanych środków na ten cel ( 880 176,00 zł ).
Wydatki obejmowały finansowanie podstawowych potrzeb
funkcjonowania oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci
kanalizacyjnej oraz związane z tym opłaty:
- zuŜycie energii elektrycznej
170 469,99 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska
41 896,00 zł
- spis wodomierzy, roznoszenie faktur za odprowadzanie ścieków oraz
inkaso opłat
12 037,80 zł

- materiały i usługi w zakresie funkcjonowania

oczyszczalni i sieci
kanalizacyjnej, ustawienie pomp ściekowych na przepompowni,
przeglądy i konserwacje urządzeń, zakup środka wykorzystywanego w
celu
chemicznego
wspomagania
procesu
technologicznego
oczyszczania ścieków, wywóz osadu z oczyszczalni ścieków
168 000,91 zł
- remonty pomp, udraŜnianie studni, przeglądy i konserwacja systemów
alarmowych i urządzeń monitorujących na oczyszczalni jak równieŜ
inne drobne remonty urządzeń, kilkakrotne udraŜnianie recyrkulacji
osadu, przebudowa sieci kanalizacyjnej, przebudowa instalacji
napowietrzania na oczyszczalni
73 660,00 zł
- usługi asenizacyjne – wywóz nieczystości ciekłych

413 221,10 zł

Ze względu na przeciąŜenie ładunkiem oczyszczalni ścieków i
pogorszeniem jej parametrów pracy, koniecznym było wstrzymanie
dowozu ścieków na oczyszczalnię.
Gmina Luzino podpisała umowę z Gminą Wejherowo na dowóz
ścieków beczkowozami do punktu zlewnego w Gościcinie. Na koniec
2009 roku Gmina Wejherowo wypowiedziała umowę i koniecznym
było znalezienie innego punktu zrzutu ścieków. Jedynym moŜliwym
miejscem była oczyszczalnia w śarnowcu. Ze względu na znaczną
odległość wzrósł koszt wywozu i Gmina zdecydowała się na
dofinansowanie wywozu. Po przeprowadzonym przetargu wybrano
wykonawcę usługi wywozu i Gmina dofinansowuje wywóz ścieków od
mieszkańców.
Innym dodatkowym obciąŜeniem finansowym jest koszt chemicznego
wspomagania procesu oczyszczania ścieków na oczyszczalni. Ze
względu na przekroczenia parametrów oczyszczania stosowany jest
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środek chemiczny PIX w ilości 7 dm3/h, który poprawia jakość ścieków
oczyszczonych, szczególnie zawiesiny i fosforu. Wzrosły teŜ koszty
wywozu odpadów z oczyszczalni ze względu na znaczne podwyŜki
składowania odpadów oraz koszty eksploatacyjne związane z ceną za
energię, kosztami naprawy urządzeń i usuwania awarii, szczególnie
likwidowanie zatorów w instalacji recyrkulacji osadu i usuwania osadu
nadmiernego.
Wydatki majątkowe:
- inwestycje w zakresie wodociągów
- inwestycje związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej

01030

Izby Rolnicze
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2%

9 976 332,61
1 866 090,16
8 110 242,45

3 528 093,77
1 783 335,59
1 744 758,18

4 048,00

4 046,43

165 227,00

165 226,03

odpisu z

podatku rolnego

01095

Pozostała działalność
Wydatki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie
jego zwrotu poniesionych przez gminę.
Rolnicy w 2010 złoŜyli łącznie 267 wniosków o zwrot podatku
akcyzowego w oparciu o faktury na zakupiony olej napędowy w ilości
190 575,62 przy dopłacie do jednego litra 0,85 gr.
Rolnikom, którzy złoŜyli wnioski wypłacono łącznie 161 986,28 zł.
Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku wynosiło
3 239,75 zł.
Powierzchnia łączna uŜytków rolnych w gminie wynosi 5 260,06 ha co
daje 384 510,39 zł łącznego limitu zwrotu dla gminy. Wypłacony zwrot
stanowi 42,13 % wskazanego limitu.

600
60004

Transport i łączność, w tym:

9 618 416,43 8 733 048,59

Lokalny transport zbiorowy

234 797,00

226 340,02

1 606 722,25

1 546 509,57

Środki finansowe rozdziału dotyczyły głównie obsługi dojazdów
mieszkańców gminy:
- zabezpieczenie dojazdów mieszkańców gminy komunikacją
PKS – linia 680 i 699 Luzino - Wejherowo
94 806,53 zł
- dopłata do linii autobusowej Tępcz – Wejherowo

5 840,00 zł

- zabezpieczenie dojazdów mieszkańców gminy komunikacją między
gminną Kębłowo – Wejherowo /dofinansowanie linii autobusowej –
Urzędu Miasta Wejherowo/
75 609,00 zł
- składka członkowska Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
50 084,49 zł

60014

Drogi publiczne powiatowe
W wyniku przejęcia przez Gminę drogi powiatowej 1451G
Kniewo – Łebno i pozyskaniu wsparcia finansowego na
utrzymanie tej drogi w kwocie planowanej 169 087,00 zł,
sfinansowano wydatki w tym zakresie:
- zakupiono masę bitumiczną do łatania ubytków na drodze,
paliwo do kosiarek obsługujących koszenie rowów i poboczy
oraz zagęszczarek / 21 130,65 zł/ ,
- wycinka drzew , frezowanie pni, transport masy asfaltowej,
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wykaszanie traw /11 443,00 zł /,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – odśnieŜanie
/83 606,77 zł/,
- wykonanie przepustu drogowego przy ul. Ofiar Stutthofu w
Luzinie /2 196,00 zł/,
- dokonano inwentaryzacji i wykonano kanalizację deszczową ul.
Ofiar Stutthofu w Luzinie / 50 710,58 zł/.
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu
Wejherowskiego w kwocie 2 000,00 zł w celu opracowania
Powiatowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Gambit Wejherowski” w zakresie dróg publicznych na obszarze
powiatu.
Wydatki majątkowe:
60016
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieŜące:
Wydatki bieŜące dotyczyły: remontów dróg, ich utrzymania i
zabezpieczenie funkcjonalności i stanowiły 99,77 % planowanego
budŜetu w tym zakresie.
Wymienione kwoty wydatkowano na:
- remonty dróg gminnych /równanie, profilowanie, utwardzanie/
886 390,77 zł
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic na terenie
Gminy Luzino – roboty drogowe + nadzór
66 189,50 zł

1 435 635,25
7 636 897,18

1 375 422,57
6 932 519,00

1 328 092,00

1 324 991,88

6 308 805,18

5 607 527,12

740 000,00
5 435 805,18
90 000,00
43 000,00
140 000,00

382 598,50
5 120 201,46
61 727,16
43 000,00
27 680,00

140 000,00

27 680,00

851 778,85

820 747,79

816 110,93

800 131,07

- przebudowa odwodnienia, wykonanie przepustu pod zjazdem i
wykonanie wjazdu na drogę gminną w Wyszecinie oraz odmulenie
rowu i remont przepustów ul. Długiej w Luzinie, odmulenie rowu i
budowa przepustu w Barłominie, usuwanie wyrwy, ułoŜenie płyt na ul.
Dębowej, naprawa przepustu drogowego w Dąbrówce, wykonanie
pogłębienia i odmulenia rowów melioracyjnych, wykonanie rowu
odwadniającego wraz ze skanalizowaniem przy drodze w Sychowie
159 395,07 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych /odśnieŜanie /

76 128,95 zł

- wycinka drzew i frezowanie pni przy drogach gminnych
29 322,64 zł
- wykonanie tablic z nazwami ulic, znaków drogowych, słupków, luster,
zakup kwiatów i donic, zakup paliwa do kosiarek, wykonywanie
drobniejszych robót drogowych, czyszczenia kanalizacji deszczowej,
równania terenu, wykonanie wjazdów na ulice, rowów odwadniających
itp.
64 506,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne za wykonywanie prac zleconych w
zakresie utrzymania dróg
43 058,09 zł
Wydatki majątkowe:

60095

Budowa chodników
Budowa dróg
Odwodnienie ulic
Wydatki na zakupy inwestycyjne
Pozostała działalność

Wydatki majątkowe:

Wykonanie Parkingu za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Luzinie

700

Gospodarka mieszkaniowa , w tym:

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

18

W ramach rozdziału finansowano wydatki dotyczące:
- szacunków nieruchomości i podziałów geodezyjnych nieruchomości,
ogłoszeń prasowych, opłat notarialnych i sądowych
47 352,59 zł,
- wykupu gruntów i regulacji spraw własnościowych
138 575,00 zł,
- bieŜące utrzymanie mienia komunalnego

614 203,48 zł

Środki finansowe w zakresie utrzymania mienia zabezpieczyły:
- ubezpieczenie mienia i podatki , opłaty za korzystanie ze środowiska,
zakup opału do budynków mieszkalnych, energię i usługi kominiarskie,
wynagrodzenie i pochodne palaczy budynków komunalnych, przeglądy
obiektów komunalnych, monitoring
240 960,23 zł
- wydatki komunalne związane z utrzymaniem budynków i
pojazdów OSP
21 384,56 zł

- remonty obiektów komunalnych

351 858,69 zł
w tym:
- wymiana pieca, uszczelnienie 3 szt. kominów i dobudowa 1 szt
komina, naprawa dachu w budynku komunalnym w Zelewie /oddziały
przedszkolne i mieszkanie/
17 521,53 zł
- naprawa dachu – roboty dekarskie, wykonanie instalacji CO i montaŜ
pieca w mieszkaniu - budynku komunalnym przy ul. Strzebielińskiej w
Luzinie
9 339,28 zł
- przeprowadzenie remontu, wykonanie wentylacji i wybudowanie
komina w świetlicy wiejskiej w Tępczu
21 722,37 zł
- wykonanie obróbek blacharskich, remont elewacji budynku,
wykonanie i montaŜ bramy na obiekcie remizy OSP Zelewo
27 988,12 zł
- remont instalacji elektrycznej w Gminnej Bibliotece Publicznej,
wykonanie projektu kotłowni gazowej i jej modernizacja 29 901,29 zł
- naprawa mocowania rynien, śniegołazów, instalacji odgromowej,
zlikwidowanie zacieku na budynku, remont tarasu na obiekcie
komunalnym - Ośrodka Zdrowia w Luzinie
20 523,30 zł
- remont dachu + remont mieszkania w budynku komunalnym w
Kochanowie
16 979,38 zł
- remont komina na budynku komunalnym przy ul. Szkolnej w Luzinie
1 232,64 zł
- dostawa i montaŜ bramy garaŜowej, wyrywanie korzeni i usuwanie
starych fundamentów oraz wykonanie koncepcji i projektu rozbudowy
remizy OSP w Milwinie
26 789,77 zł
- wykonanie projektu i remont instalacji CO w pomieszczeniach
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
23 510,00 zł
- przebudowa sieci wodociągowej, wykonanie posadzki cementowej,
wymiana podłogi /panele i płytki/, przeprowadzenie audytu
energetycznego w pomieszczeniach Gminnego Przedszkola
Publicznego w Luzinie
40 676,70 zł
Ponadto w ramach środków finansowych Gminnego Przedszkola,
dokonano wymiany drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach
/11 450,00 zł/.
- likwidacja zacieku na hali sportowej i wykonanie zasilania recepcji
8 890,00 zł
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- roboty dekarskie na budynku GOK oraz wymiana okien w istniejącym
mieszkaniu komunalnym w tym obiekcie
8 578,83 zł
- remont dachu na budynku socjalnym dla sportowców w Luzinie
15 000,00 zł
- przeglądy i naprawy placów zabaw w gminie,
- budowa piłkochwytów i przebudowa oświetlenia na boisku
treningowym przy obiekcie Gimnazjum w Luzinie oraz wymiana
pompy CO w budynku
39 892,78 zł
- wykonanie trybun widowiskowych na boisku gminnym w Luzinie
26 088,48 zł
- wykonanie trybun widowiskowych przy boisku w Kochanowie
5 000,00 zł
Ponadto dokonano przeglądu i drobnych napraw placów zabaw w
gminie, przeprowadzono remont muru w Wyszecinie /ogrodzenie przy
skrzyŜowaniu ulic Kasztanowej z ul. Ofiar Stutthofu/.

70095

35 667,92

20 616,72

Wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń przekazanych
radom sołeckim (w ramach środków poszczególnych sołectw).

18 667,92

7 073,65

Wydatki majątkowe
Urządzenie Placu Zabaw Dla Dzieci

17 000,00

13 543,07

212 500,00

183 221,66

200 000,00

182 921,66

300,00

300,00

Pozostała działalność
Wydatki bieŜące:

710

Działalność usługowa

71004,
71014

Plany
zagospodarowania
przestrzennego
wraz
z
opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi
Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za przygotowanie
projektów miejscowych planów zagospodarowania jak równieŜ
ogłoszeń w prasie dot. MPZP , ponadto dotyczą sporządzania
wyrysów i wypisów map

71035

Cmentarze
Wydatki zabezpieczyły utrzymanie, zakup kwiatów i zniczy miejsc
Pamięci Narodowej i Mogił.

750

Administracja publiczna

75011

Urzędy wojewódzkie

3 830 821,39 3785 608,02
86 000,00

86 000,00

272 766,00

261 555,22

W ramach dotacji celowej sfinansowano zadania związane

z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji
rządowej.
Wymieniona kwota dotyczy wydatków bieŜących i
stanowi
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

75022

Rady gmin – wydatki bieŜące
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy stanowiły
95,89% planu budŜetu.
Wydatki dotyczyły:
- diety radnych za udział w posiedzeniach
133 253,94 zł
- wydatki związane z utrzymaniem biura Rady, energia, rozmowy
telefoniczne, monitoring obiektu, opłaty pocztowe i ogrzewanie
pomieszczeń, ogłoszenia prasowe
41 080,78 zł
- współfinansowanie obchodów XX-lecia Samorządu
35 152,44 zł,
w tym: obsługa techniki estradowej-nagłośnienie, oświetlenie, scena,
obsługa techniczna i prowadzenie festynu /11 820,00 zł/
- przygotowanie i druk biuletynu informacyjnego

33 167,61 zł
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- składki na rzecz organizacji i związków, których członkiem jest
Gmina / Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich – roczna składka,
Lokalna Grupa Działania – Pradolina Łeby/
18 900,45 zł

75023

Urzędy gmin – realizacja wydatków bieŜących budŜetu w
zakresie administracji stanowiła 98,99 % zakładanego planu na
rok 2010.

3 334 628,34

3 300 940,00

16 375,00

16 375,00

121 052,05

120 737,80

Wydatki obejmowały funkcjonowanie Urzędu Gminy i obsługę
realizacji zadań w zakresie administracji, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji wraz z obsługą
Szkół Podstawowych i Gimnazjum oraz GKPiRPA
2 459 445,17 zł
- płace i pochodne konserwatorów wodociągowych, oczyszczalni
ścieków i kanalizacji,
181 214,23 zł
- pozostałe wydatki bieŜące, wynikające z realizacji zadań statutowych
650 544,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z głównie z
obchodami jubileuszy poŜycia małŜeńskiego mieszkańców Gminy
9 736,00 zł
Pozostałe wydatki bieŜące dotyczą głównie wydatków rzeczowych,
słuŜących zabezpieczeniu funkcjonowania urzędu, występują
niezmiennie co roku, róŜnią się jedynie wielkością ze względu na
wzrost cen (inflacja) oraz zapotrzebowaniem na nie i tak:
utrzymanie obiektów administracyjnych, urządzeń biurowych,
komputerowych, obsługa rachunków bankowych, opłata pocztowa,
prenumerata czasopism i dzienników ustaw, urzędowych, monitoring
obiektów, badania lekarskie, opłaty egzekucyjne, serwis sieci, opieka
autorska programów komputerowych, szkolenia pracowników, usługi
informatyczne, świadczenie usługi BIP, bieŜące remonty obiektów i
urządzeń, doposaŜenie pomieszczeń biurowych, urządzeń
komputerowych, modernizacja i konserwacja systemu Elektronicznego
Obiegu Dokumentów, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy.
Przeprowadzono remont dachu na budynku Urzędu Gminy przy
ul. 10-go Marca i przebudowano instalację wodociągową /16 389,75 zł/.

75056

Spis Powszechny
Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych gminie z zakresu
administracji rządowej z przeznaczeniem przeprowadzenia
Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku.

75075

Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego
Wydatki obejmowały promocję gminy w audycjach radiowych,
wydawanie artykułów promujących gminę.
Zakupiono upominki w formie ksiąŜek, kubków z logo gminy, plakiety
okolicznościowe, statuetki, medale, puchary, koszulki dla sportowców
które reprezentowały
Gminę poza terenem Gminy równieŜ w
wyjazdach zorganizowanych grup sportowych oraz posłuŜyły róŜnym
spotkaniom i reprezentowaniem poza granicami kraju.
Dofinansowano koszty organizacji Koncertu Kolęd – Gwiazdy
Dzieciom.
Dofinansowano wydanie ksiąŜki „Ziemia Luzińska” autorstwa P.
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Zbigniewa Klotzke oraz zakupiono 200 szt. fotografii, autorstwa P.
Feliksa Sikory.
Sfinansowano udział gminy w konkursie – „Samorządowy Hit
Pomorza”. Opłacono zamieszczenie reklamy w biuletynie niemieckojęzycznym oraz w folderze województwa pomorskiego.
Poniesiono koszty noclegu i wyŜywienia gości z Białorusi goszczących
w ramach współpracy między placówkami sportowymi.
Sfinansowano koszty dwóch zespołów goszczących na festynie z okazji
20-lecia Samorządu oraz przejazd dzieci z Litwy, z zaprzyjaźnionej
gminy Turgiele.
Zakupiono tablice informacyjną, mosięŜną grawerowaną, którą
umieszczono na obiekcie Hali widowiskowo-Sportowej z okazji
nadania imienia Macieja PłaŜyńskiego oraz zakupiono statuetki i
plakiety okolicznościowe z tego tytułu /21 777,00 zł/.

751

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

65 416,00

48 914,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa – aktualizacja spisów wyborców.

3 780,00

3 780,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – koszty
przeprowadzenia wyborów.

24 997,00

24 142,00

75109

Wybory do rady gminy, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast – koszty obsługi przeprowadzonych wyborów.

36 639,00

20 992,00

142 397,00

141 463,14

10 000,00

10 000,00

132 397,00

131 463,14

Planowana kwota zabezpieczała przeprowadzenie ewentualnej
drugiej tury wyborów wójta. PoniewaŜ nie zaistniała taka
konieczność, środki finansowe zwrócono do budŜetu państwa.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

75405

Komendy powiatowe Policji
W m-cu czerwcu podpisano Porozumienia z Komendą
Wojewódzką Policji w Gdańsku, których przedmiotem jest
przekazanie środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej
w Gdańsku, w kwocie:
- 6 000,00 zł na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Luzinie,
- 4 000,00 zł na modernizację stanowiska dowodzenia w
Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie.
Określone kwoty zostały przekazane i zgodnie z terminem
umownym rozliczone przez Komendę Wojewódzką w Gdańsku.

75412

Ochotnicze StraŜe PoŜarne
W ramach rozdziału ewidencjonowane są wydatki związane głównie z
funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straŜy poŜarnych.
BieŜące wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP w zakresie
ochrony przeciwpoŜarowej i ratownictwa drogowego,
stanowiły
99,29 % planowanego budŜetu.

Środki finansowe zabezpieczyły:
- diety dla straŜaków biorących udział w poŜarach lub
wypadkach drogowych
- ubezpieczenia straŜaków

35 291,97 zł
5 597,00 zł
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- zakup mundurów, kombinezonów, butów, hełmy, rękawice, dresy,
emblematy według potrzeb dla wszystkich jednostek, zakup stacji
obiektowej DSP-52 bez radiotelefonu i terminalu DTG-53 20 747,77 zł
- opłaty: za energię, usługi remontowe wozów straŜackich, rejestracja
pojazdów, naprawa sprzętu, zakup paliwa, przeglądy samochodów,
przeglądy okresowe gaśnic, drobny sprzęt i materiały, szkolenia MDP,
wyjazdy na zawody w zakresie ratownictwa medycznego i drogowego
69 826,40 zł
Wydatki majątkowe:
-sporządzenie studium wykonalności dla projektu: „Zwiększenie
bezpieczeństwa na obszarze powiatu wejherowskiego i puckiego
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla
jednostki OSP”

6 668,00

6 666,67

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
i ich pobór

58 655,00

58 253,70

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności
budŜetowych.
W ramach poboru podatków sfinansowano:
- wynagrodzenie prowizyjne za ściągalność podatków i opłat
45 817,71 zł
- zakupiono druki, papier do drukowania nakazów płatniczych i
deklaracji podatkowych, uiszczono opłaty pocztowe i inne
4 300,00 zł
- uregulowano powstałe opłaty z tytułu egzekucji podatków i
opłat
8 135,99 zł

58 655,00

58 253,70

757

Obsługa długu publicznego

204 192,00

200 718,64

75702

Wydatki dotyczyły obsługi zaciągniętych kredytów i poŜyczek
– spłata odsetek od kredytów i poŜyczek.

204 192,00

200 718,64

758

RóŜne rozliczenia

83 000,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe na nieprzewidziane wydatki na koniec
okresu sprawozdawczego wynosiły 83 000,00 zł.
Wskazana kwota dotyczy rezerwy celowej związanej z
zarządzaniem kryzysowym, która nie uległa rozdysponowaniu
gdyŜ taka potrzeba nie zaistniała.

83 000,00

0,00

801

Oświata i wychowanie, w tym:

80101
80103

Szkoły podstawowe,
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
W wymienionych rozdziałach sfinansowano funkcjonowanie
pięciu szkół podstawowych oraz wynagrodzenia i pochodne
nauczycieli
obsługujących
oddziały
przedszkolne
poszczególnych placówek.
Realizacja zadań bieŜących w 2010 roku obejmowała kwotę
10 457 688,55 zł co stanowi 99,82 % planowanych środków
wynoszących 10 476 318,98 zł.
Wydatki bieŜące obejmowały:
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 8 602 872,29 zł co
stanowi 99,90% załoŜeń budŜetowych, wynoszących 8 611 208,00 zł,

17 746 688,16 17 153 575,6
7
10 889 927,96 10 382 975,14
679 487,00
674 568,51
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- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i wydatki osobowe
niezaliczane do wynagrodzeń - 393 619,69 zł,
- funduszu świadczeń socjalnych – 405 128,00 zł .

- pozostałe wydatki bieŜące związane z utrzymaniem szkół w kwocie
1 056 068,57 zł.
Realizacja w/w wydatków stanowi 99,17% planowanych środków
wynoszących 1 064 900,98 zł .
Z pozostałych wydatków bieŜących naleŜy wyodrębnić wydatki ogólne,
dotyczące wszystkich jednostek m.inn.:

- wydatki związane z przeprowadzeniem konkursów
wszystkich szkół podstawowych i Gimnazjum
4 297,28 zł
w tym: Sacrum w Literaturze i Sejmik Kaszubski,
- wyjazdy młodzieŜy na basen – nauka pływania 54 643,97 zł
- wyjazdy na zawody sportowe
1 356,73 zł
- nagrody ksiąŜkowe dla uczniów
3 109,61 zł
- wydatki ogólne oświaty
3 910,77 zł
- remonty szkół

322 011,45 zł

PRZEPROWADZONE REMONTY PLANOWANE W
OBIEKTACH OŚWIATOWYCH
W 2010 ROKU
1.

2.

3.

4.

5.

Gimnazjum - 62 209,54 zł
 wymalowano ciągi komunikacyjne na parterze i
piętrze budynku
 wykonano remont elewacji na ścianie szczytowej od
strony ul. Wyszyńskiego
 wyremontowano dach nad wejściem do kotłowni
 wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych
przy bocznym wejściu do budynku
SP Luzino (nowa szkoła) – 102 548,87 zł
 wykonano remont części dachu papą
termozgrzewalną wraz z częściowym remontem
elewacji
 wymalowano 17 szt. sal lekcyjnych
SP Luzino (stara szkoła)
 wymalowano 3 szt. sal lekcyjnych z wymianą
instalacji elektrycznej
SP Kębłowo – 23 976,24 zł
 wymalowano pomieszczenia przebieralni dla uczniów
w budynku sali gimnastycznej
 przestawiono ogrodzenie i wykonanie parkingu za
budynkiem sali gimnastycznej od strony ul.
StraŜackiej
 przestawienie 2 szt. pieców kaflowych oraz
uszczelniono 1 szt. pieca w oddziale przedszkolnym
w Zelewie
SP Sychowo – 78 361,01 zł
 wymieniono drzwi wejściowe w oddziale
przedszkolnym w Robakowie
 wykonano remont dachu na budynku gospodarczym
w Sychowie
 wymieniono 4 szt. okien w nowej części szkoły
 wykonano remont bocznego wejścia do nowego
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budynku szkoły (wymian drzwi wejściowych oraz
wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)
 wykonano remont wejścia do budynku starej szkoły
(wykonanie nowej nawierzchni na schodach,
wykonanie balustrad i wymiana drzwi wejściowych)
 wykonano schody zejściowe z terenu szkoły na
boisko szkolne z kostki betonowej.
6. SP Wyszecino – 31 712,46 zł
 wymalowano 3 szt. sal lekcyjnych wraz z wymianą 6
okien
 wykonano ocieplenie oraz nową elewację na budynku
od strony boiska sportowego
7. SP Barłomino – 23 203,33 zł
 wymieniono podłogi w oddziale przedszkolnym
 wymalowano 2 szt. sal z wymianą okien i wymianą
instalacji elektrycznej w oddziale przedszkolnym

Wydatki majątkowe

80104

1 093 095,98

599 855,10

SALA GIMNASTYCZNA + DWIE SALE DYDAKTYCZNE Szkoła
Podstawowa w Sychowie
KONTYNUACJA ROZBUDOWY SZKOŁY Podstawowej w Kębłowie
Wykonanie PT SALI GIMNASTYCZNEJ przy Szkole Podstawowej w
Luzinie
Uruchomienie PLACU ZABAW przy Szkole Podstawowej w Luzinie
„RADOSNA SZKOŁA”
Budowa specjalistycznych instalacji pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych /solary/dla szkół

334 202,98

322 437,54

430 000,00
70 000,00

13 797,40
16 317,50

205 823,00

205 822,66

53 070,00

41 480,00

Przedszkola
• dotacja przedmiotowa dla niepublicznych placówek
przedszkolnych poza terenem naszej gminy w zakresie
kosztów poniesionych w ramach utrzymywania dzieci z
terenu gminy Luzino wyniosła
98 581,92 zł,
• dotacja
dla niepublicznych jednostek oświatowych
wynosiła łącznie
169 479,05 zł
i dotyczyła:
- Przedszkola Niepublicznego „Tygrysik” w Luzinie
- Punktu Przedszkolnego „Skrzacik” w Kębłowie

675 654,00

674 766,97

4 715 267,20

4 639 191,15

4 705 267,20

4 639 191,15

10 000,00

0,00

• dotacja dla zakładu budŜetowego – Gminnego Przedszkola
Publicznego w Luzinie
406 706,00 zł
80110

Gimnazja

Wydatki bieŜące:
W ramach wydatkowanych kwot objętych planem finansowym
sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne
3 789 368,15 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń
190 095,81 zł
- odpis na realizację świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi
158 163,00 zł
Pozostałe wydatki bieŜące Gimnazjum związane z:
- utrzymaniem obiektu i pracowników, doposaŜeniem w niezbędny
sprzęt i pomoce naukowe, ogrzewanie obiektu obejmowały kwotę
501 564,19 zł.
Wydatki majątkowe:
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- kontynuacja budowy GIMNAZJUM Publicznego w Luzinie

80113

DowoŜenie uczniów do szkół – wydatki bieŜące:

672 318,00

668 118,12

7 000,00

7 000,00

87 833,00

87 795,78

Zabezpieczone środki na dowoŜenie uczniów pokryły potrzeby:
- wynagrodzenia i pochodne 3 kierowców
173 559,40 zł
- pozostałe wydatki bieŜące
494 558,72 zł
w tym :
-zakup biletów miesięcznych dla uczniów korzystających z
połączeń sieciowych i dowozów do Gimnazjum
270 444,98 zł
- usługi taxi dla uczniów dojeŜdŜających do Szkół Specjalnych
67 827,24 zł
- zwrot kosztów przejazdu za dowóz dzieci do Szkół Specjalnych w
własnym zakresie
21 170,19 zł
- utrzymanie samochodu „Bambino”, autobusu i pojazdu dla osób
niepełnosprawnych / zakup paliwa – 87 521,85 zł, remonty pojazdów/,
podatek od środków transportowych, ubezpieczenie
135 116,31 zł.

80132

80146

Szkoły artystyczne
Dofinansowanie – dotacja celowa z budŜetu dla Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Wejherowie na rozbudowę obiektu
szkolnego
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na realizację zadań związanych z doskonaleniem zawodowym
nauczycieli w 2010 roku przyznano kwotę 87 833,00 zł , a
wykorzystano kwotę 87 795,78 zł, z przeznaczeniem na:
1) kształcenie w szkołach wyŜszych, w tym na: studia
magisterskie, licencjackie, podyplomowe między innymi na
kierunkach: filologia angielska, germanistyka, pedagogika,
pedagogika
szkolna,
pedagogika
przedszkolna
i
wczesnoszkolna, pedagogika społeczna, edukacja elementarna
i terapia pedagogiczna,
pedagogiki opiekuńczo –
wychowawczej, kształcenia tłumaczy, historii, zintegrowanej
wczesnej edukacji, techniki i plastyki, techniki i informatyki
dla nauczycieli, oligofrenopedagogiki,
2) kursy kwalifikacyjne, z przeznaczeniem na dofinansowanie
kształcenia w zakresie oligofrenopedagogiki,
3) kursy doskonalące, szkolenia i seminaria poszczególnych
dyrektorów, nauczycieli, rad pedagogicznych w tematach:
pierwsza pomoc przedmedyczna, patronem szkoły, język
angielski, planowanie pracy w roku szkolnym 2010/2011,
organizacja pomocy psychologiczno – prawnej po zianie
przepisów prawa, projektowanie ewaluacji wewnętrznej i
wykorzystywanie jej wyników do jakościowego rozwoju
szkoły, nowoczesna świetlica, kontrola zarządzania, jak radzić
sobie z wypaleniem zawodowym, planowanie i organizacja
ewaluacji wewnętrznej, jak pracować z nową podstawą
programową, zmiany w ocenianiu, klasyfikowaniu i
promowaniu uczniów, liderów zespołów nauczycielskich,
diagnozy zewnętrznej, dyskalkulii, obsługi NETPANELUCMS,
4) wyposaŜenie
w
sprzęt
komputerowy
wraz
z
oprogramowaniem,
projektory,
elementy
sprzętu
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nagłaśniającego
dla
potrzeb
szkoleniowych
rad
pedagogicznych, materiały szkoleniowe dla potrzeb
organizacji
szkoleń
rad
pedagogicznych,
materiały
metodyczne, w tym zakup ksiąŜek, prenumerata czasopism
oraz artykuły biurowe dla potrzeb doskonalenia zawodowego
nauczycieli między innymi: papier kserograficzny, tusze,
tonery.
Niewykorzystana pozostała kwota 37,22zł.

80195

Pozostała działalność

19 201,00

19 160,00

305 826,28

230 080,42

10 000,00

10 000,00

28 976,00
166 850,28

28 972,01
166 608,41

100 000,00

24 500,00

- sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac
komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do
rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień awansu
zawodowego
560,00 zł
- jednorazowe stypendia /nagrody/ dla młodzieŜy studiującej i
szkół średnich
18 600,00 zł

851

Ochrona zdrowia

85111

Szpitale ogólne
W ramach planowanej kwoty, podpisano umowę o pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi
Specjalistycznemu im Floriana Ceynowy w Wejherowie, z
budŜetu Gminy na 2010 rok w kwocie 10 000,00 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego
w Wejherowie. Kwota umowna została przekazana i zgodnie z
terminem określonym w umowie rozliczona przez jednostkę
dotowaną.

85153
85154

Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki rozdziałów obejmowały bieŜącą działalność organizacyjną
Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania problemów Alkoholowych jak równieŜ zwalczania
narkomanii za 2010 rok stanowi załącznik do niniejszego
sprawozdania.

85195

Pozostała działalność
Realizacja Programu dotyczącego badań raka szyjki macicy dla
dziewcząt powyŜej 12 roku Ŝycia – zapobieganie chorobie
nowotworowej.

852

Opieka społeczna

8 389 728,87 8 357 682,81

/sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania/,

w tym:
85212

Świadczenia
rodzinne,
świadczenia
z
funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego.

6 495 660,00

6 475 380,00
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PowyŜsze w całości dotyczy realizacji zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i w pełni stanowi dotację celową.
85213

85214

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i
świadczeń rodzinnych.
Zasiłki i pomoc w naturze

35 413,00

35 413,00

577 937,00

576 672,45

25 149,00

25 148,71

W ramach dotacji celowej z budŜetu państwa na realizację zadań
własnych, wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 276 000,00 zł.
Pozostała kwota dotyczyła środków własnych zabezpieczonych w
budŜecie gminy.

85215

Dodatki mieszkaniowe
Stanowią w pełni zadanie własne gminy.

85216

Zasiłki stałe – realizacja w ramach dotacji celowej z budŜetu
państwa do zadań własnych gminy.

399 000,00

396 059,09

Ośrodki Pomocy Społecznej, w tym:

480 057,87

480 173,69

72 825,00

70 150,82

278 039,00

273 038,04

85219

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i obsługa
świadczeń społecznych, w tym:
- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych i powierzonych z
budŜetu państwa wynosiła 79 070,00 zł,
- realizacja zadań w ramach środków własnych budŜetu 401 103,69 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Specjalistyczna usługą opiekuńczą objęto 1 osobę na kwotę 6 698,32 zł.
Świadczenie usług specjalistycznych dotyczy realizacji zadań
zleconych z budŜetu państwa.
Pozostałe świadczenia realizowano w ramach środków własnych
budŜetu.

85295

Pozostała działalność, w tym:
Środki finansowe pozostałej działalności obejmowały:
- realizację wieloletniego programu rządowego ”Pomoc państwa w
zakresie doŜywiania” – 247 296,00 zł, w tym dofinansowanie budŜetu
państwa 189 100,00 zł.
Jako zadanie własne, kwotę 58 196,00 zł wyasygnowano z budŜetu
gminy.
- Organizowanie prac społeczno – uŜytecznych przy refundacji
Powiatowego Urzędu Pracy stanowiącej 60% wydatkowanych kwot, tj.
38 613,00 zł, zaś środki własne gminy wynosiły 25 742,04 zł.
- w budŜecie gminy zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, która miała
wyrazić pomoc finansową dla gminy Choszczno, celem odbudowy
zniszczonego w poŜarze domu pomocy.
Gmina Choszczno w ciągu roku zrezygnowała z deklarowanej pomocy
finansowej. Środki finansowe jako nie wykorzystane pozostały w
rozliczeniu budŜetu roku 2010.

Dział 852 – Opieka Społeczna obsługuje wydzielona jednostka budŜetowa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Informacja z realizacji głównych
zadań jednostki stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
Planem finansowym Urzędu Gminy objęto jedynie rozdział „85278 –
Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych”.

28

Przy współudziale środków finansowych – pomoc finansowa Powiatu
w kwocie 10 000,00 zł, zorganizowano pobyt dzieci z terenów
dotkniętych klęską powodzi, w Gminie Luzino.

85278

853
85395

Zaplanowane środki zapewniały przewóz i sfinansowanie
zagospodarowania pobytu dzieci z terenów dotkniętych klęską
powodzi, na wypoczynek letni zaproponowany na terenie Gminy.
Dzieci przebywały w naszej gminie na przełomie czerwca i lipca.
Gmina Luzino gościła 136 dzieci, głównie z POWIATU
WADOWICKIEGO.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność

70 349,65
70 349,65

70 271,16
70 271,16

496 451,00

489 028,89

182 445,00

182 344,59

313 355,00

306 033,30

Realizacja projektu systemowego: „NASZA PRZYSZŁOŚĆ W
NASZYCH RĘKACH” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego –
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Luzinie.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:

85401

Świetlice szkolne - obsługa Ŝywienia i opieki w świetlicy w
Szkole Podstawowej w Luzinie.
W ramach wydatków bieŜących zabezpieczono:
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli sprawujących opiekę
wychowawczą w czasie przebywania dzieci i młodzieŜy w świetlicy i
personelu kuchennego stołówki szkolnej przygotowującej posiłki
obsługi świetlicy, i stołówki - 165 467,25 zł,
- pozostałe wydatki bieŜące obejmują drobne zakupy gazu,
środków czystości i sprzętu - 16 877,34.

85415

Pomoc materialna dla uczniów

- realizacja pomocy materialnej dla uczniów w
2010 roku – stypendia socjalne
W 2010 roku gmina, na pomoc materialną dla uczniów,
dysponowała kwotą 261.895 zł z czego kwota 218.255 zł stanowiła
dotację z budŜetu państwa, zaś kwotę 43.640 zł zabezpieczono ze
środków własnych gminy. W/w środki zostały przeznaczone:
•
254.025 zł na stypendia szkolne
•
7.870 zł na zabezpieczenie zasiłków szkolnych.
Pomoc materialna była realizowana w oparciu o przepisy
ustawy o systemie oświaty oraz „Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i
wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino”, przyjętego
Uchwałą Rady Gminy Nr XX/208/2005 w dniu 10 marca 2005 roku
oraz zmienionego Nr XXI 213/2005 z 27 kwietnia 2005 roku oraz
zmieniającego Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/227/2005 z dnia 31
sierpnia 2005 roku.
W roku 2010 ogółem wydano 1174 decyzji przyznających
stypendium szkolne z tym, Ŝe 575 decyzji dotyczyły wniosków
złoŜonych we wrześniu 2009 składanych na rok szkolny 2009/2010,
natomiast 599 decyzji dotyczyło wniosków złoŜonych we wrześniu
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2010 roku składanych na rok szkolny
2010/2011. Decyzji
odmawiających przyznania stypendium socjalnego w związku z
przekroczeniem dochodu tj. kwoty 351zł na osobę w rodzinie) wydano
6. Stypendia socjalne były przyznawane uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie: w szczególności gdy w rodzinie tej występowało:
bezrobocie, niepełnosprawność, cięŜka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm. Stypendia socjalne były przyznawane jednorazowo w
formie refundacji z przeznaczeniem na zakup podręczników, przyborów
szkolnych, biletów miesięcznych oraz stroju sportowego. Wysokość
przyznawanych kwot stypendium socjalnego była uzaleŜniona od
środków zabezpieczonych na ten cel w budŜecie gminy oraz ilości
złoŜonych wniosków. Wypłacono 21 zasiłki szkolne, które są
przeznaczone uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wyprawka Szkolna w 2010 roku
W 2010 roku gmina, na pomoc uczniom w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom w 2010 „Wyprawka Szkolna”:
dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających
naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie II Gimnazjum
dla uczniów niepełnosprawnych” otrzymała dotację w wysokości
51 440 zł.
Pomoc udziela się uczniom z rodzin, w których dochód na jednego
członka w rodzinie nie przekracza 351 zł, otrzymać mogą ją w formie
dofinansowania zakupu podręczników uczniowie, kl. I, kl. II, kl. III
szkoły podstawowej, kl. II gimnazjum oraz uczniowie niepełnosprawni.
Wartość dofinansowania podręczników nie moŜe przekroczyć 150 zł w
kl. I, 150 zł w kl. II, 170 zł w kl. III oraz 280 zł w kl. II gimnazjum,
Pomoc materialna była realizowana w szkołach i tak:
• kl. I – 49 osób o łącznej wartości 9 325,10zł
• kl. II – 56 osób o łącznej wartości 9 520zł
• kl. III – 53 osoby o łącznej wartości 8 840zł
• kl. II gimnazjum 52 osób o łącznej
wysokości 16 120 zł
• dofinansowanie
dla
uczniów
niepełnosprawnych – 7 osób o łącznej
wysokości 1 333,20 zł
Łącznie wnioskodawcom wypłacono kwotę 44 138,30 zł. Nie
wykorzystaną część dotacji w wysokości 7 301,70 zł, zwrócono do
budŜetu państwa.

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - odpis 1%
wynagrodzeń nauczycieli obsługujących świetlicę szkolną przy
Szkole Podstawowej w Luzinie.

651,00

651,00

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza przyznano kwotę 651zł,
która w całości została wykorzystana na: zakup materiałów biurowych
dla potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na kurs
doskonalący dotyczący prowadzenia nowoczesnej świetlicy.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

90003

Oczyszczanie miast i wsi- realizacja zadania w 98,57 %
Poniesione wydatki zabezpieczały:
- wynagrodzenia i pochodne z tytułu zawartych umów-zleceń w
zakresie utrzymania czystości w gminie
41 884,67 zł

1 218 990,91 1 200 425,88
451 509,00

445 047,87
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- utrzymanie czystości i estetyki gminy, / oczyszczanie ulic po okresie
zimowym, sprzątanie, naprawy chodników, zniszczonych ławek, zakup
kwiatów rabatowych i inne prace porządkowe, zakup paliwa do
kosiarek /
20 120,54 zł
- wywóz nieczystości z pojemników segregowanych i nieczystości
stałych / pojemniki – cmentarz Luzino, Kębłowo, kosze/ 84 381,54 zł
- wynajem kabin WC /Luzino 2 szt. finansowane w ramach środków
finansowych Rady Sołeckiej w Luzinie, 1 szt. w miejscowości
Sychowo/
813,20 zł
- zimowe utrzymanie ulic i dróg, odśnieŜanie i sypanie piaskiem w
okresie zimowym, łącznie z zakupem piasku i mieszanki piaskowosolnej, wywóz śniegu
297 847,92 zł
Istniejące warunki atmosferyczne w okresie I-IV /przedłuŜający okres zimowy/
i XI-XII / wielkość opadów śniegu/, znacząco zwiększyły potrzeby finansowe w
tym zakresie.
Wzrosły wydatki związane z odśnieŜaniem i utrzymaniem przejezdności dróg i
ulic w gminie.

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

694 788,00

694 724,44

Wydatki bieŜące:
W ramach wydatkowanych kwot opłacono:
- konserwację punktów świetlnych
196 484,75 zł
- zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia dróg, placów i ulic
299 290,32 zł
Wydatki majątkowe:
- kontynuacja rozbudowy oświetlenia – punktów świetlnych w gminie

495 776,00

495 775,07

199 012,00
199 012,00

198 949,37
198 949,37

90019

42 193,91

30 601,52

30 500,00

30 052,05

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, wpływy z tego tytułu
stanowią dochody budŜetu gminy z przeznaczeniem na wydatki
w zakresie ochrony środowiska.
W 2010 roku sfinansowano:
- refundacja kosztów utylizacji azbestu dla pięciu świadczeniobiorców
12 500,00 zł
- zakupiono części do ławek /nogi i deski – estetyzacja wsi
Kochanowo/, kwiaty rabatowe do obiektów komunalnych 1 588,25 zł
- zakupiono nagrody ksiąŜkowe na konkurs plastyczny z zakresu
ochrony środowiska oraz aparat fotograficzny i kamerę
3 596,77 zł
- sfinansowanie szkoleń z zakresu ochrony środowiska
- wycinka drzew

90095

4 000,00 zł
8 916,50 zł

Pozostała działalność
Zabezpieczone środki finansowe dotyczyły:
- odławiania psów z terenu gminy
8 600,00 zł
- wywóz odpadów pochodzenia zwierzęcego / sarny, dzik/
1 284,00 zł
- opłaty usług weterynaryjnych, zwalczania szkodników, wywóz
nieczystości stałych , serwis kabiny WC schroniska dla zwierząt
w Dąbrówce
20 168,05 zł

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:

1 582 760,78 1 426 464,86
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92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

82 518,93

68 713,11

685 006,00

680 106,00

285 614,00

285 614,00

529 621,85

392 031,75

39 372,00

37 212,00

490 249,85
438 313,85
51 936,00

354 819,75
302 883,75
51 936,00

786 873,75

786 753,75

112 217,00
674 656,75

112 097,00
674 656,75

Wydatki rad sołeckich , wykorzystane na cele kulturalne, głównie
na organizację spotkań mieszkańców i organizację imprez masowych w
2010 roku wynosiły
48 748,74 zł
Ponadto w części sfinansowano:
- wydanie płyty Zespołu Muzycznego TABOR przy Parafii Sychowo
5 000,00 zł
- refundacja kosztów organizacji „koncertów letnich” organizowanych
na terenie Nadleśnictwa w Luzinie
6 199,16 zł
- refundacja kosztów organizacji doŜynek gminnych
5 765,21 zł
- sfinansowanie kosztów przejazdu, wyjazdu młodzieŜowej grupy do
Lednicy
3 000,00 zł

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Środki stanowią dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnego
Ośrodka Kultury w Luzinie,
w tym:
- dotacja wyodrębniona ze środków finansowych przeznaczonych dla
jednostki pomocniczej – Rady Sołeckiej Luzino 7 800,00 zł, jako
dofinansowanie zadań realizowanych w ramach działalności instytucji
kultury GOK.
Informacja o realizacji zadań instytucji kultury Gminnego Ośrodka
Kultury w Luzinie w 2010 roku stanowi załącznik do niniejszego
sprawozdania.

92116

Biblioteki
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Luzinie
Informacja o realizacji zadań instytucji kultury Gminnej Biblioteki
Publicznej w Luzinie w I półroczu stanowi załącznik do niniejszego
sprawozdania.

92195

Pozostała działalność
Wydatki bieŜące
Środki finansowe w kwocie 31 212,00 zł dotyczyły utrzymania
świetlicy wiejskiej przy OSP w Luzinie.
W ramach utrzymania :
- wydatki związane z obsługą wynosiły
9 675,96 zł
- zakup gazu do ogrzewania, energia elektryczna, środki czystości,
konserwacja systemów alarmowych i doposaŜenie świetlicy w drobny
sprzęt i urządzenia
oraz wykonanie zabudowy pomieszczenia
gospodarczego
21 536,04 zł
Ponadto plan budŜetu zabezpieczał kwotę 6 000,00 zł na powierzenie
zadań działającym na terenie gminy stowarzyszeniom, w ramach
konkursu i tak:
- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
1 500,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
3 500,00 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych PRO BONO
1 000,00 zł

Wydatki majątkowe
- BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WDĄBRÓWCE
- Odbudowa POMNIKA: „Powstańców i Wojaków” w Luzinie

926

Kultura fizyczna i sport, w tym:

92605
92695

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostała
działalność obejmowały:
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- dotację celową z budŜetu na dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom, na zadanie publiczne Gminy Luzino w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zadanie dotyczy organizowania ogólnodostępnych zawodów
sportowych, współzawodnictwo i uprawianie róŜnych dyscyplin
sportowych, promocja idei aktywności fizycznej.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego
zadania w roku 2010 wynosiła 77 947,00 zł z czego Stowarzyszenia na
zlecone zadania wydatkowały kwotę 77 827,00 zł. W wyniku
rozliczenia umownego zadań nastąpił zwrot nie wydatkowanej kwoty
120,00 zł.
Kwota dofinansowania obejmuje takie dyscypliny sportowe, jak: piłka
noŜna, lekkoatletyka, siatkówka, biegi na orientację i sport masowy.

- zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane w ramach
działalności jednostki budŜetowej Gminnego Ośrodka Sportu,
Rekreacji i Turystyki w oparciu o obiekt Hali Sportowej w
Luzinie, boiska sportowego i boiska „Orlik 2012” przy Szkole
Podstawowej w Luzinie, obrazuje sprawozdanie z wykonania
planu finansowego GOSRiT za 2010 roku, stanowiące załącznik
do niniejszego sprawozdania.
NaleŜy nadmienić, Ŝe zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu wynosiły 34 270,00 zł, zaś pozostałej działalności w
zakresie sportu wynosiły 674 656,75 zł.
Działalność GOSRiT do końca 2010 roku opierała się równieŜ na
realizacji dochodów własnych, których realizację dochodów jak i
wydatków przybliŜono w sprawozdaniu stanowiącym załącznik
do sprawozdania GOSRiT.
RAZEM:

58 128 639,68 49 520 938,77
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INFORMACJA
o realizacji finansowej i rzeczowej
w 2010 roku
inwestycji wynikających z wieloletnich
programów inwestycyjnych planowanych na lata
2010 – 2012 oraz zadań inwestycyjnych
realizowanych w roku 2010.

Lp.

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

PLANOWANA
KWOTA NA
REALIZACJĘ
INWESTYCJI I
ZAKUPÓW
INWESTYCYJ
NYCH

Realizacja
inwestycji i
zakupów
inwestycyj
nych

1.

SALA GIMNASTYCZNA + dwie SALE DYDAKTYCZNE SZKOŁA PODSTAWOWA w SYCHOWIE
Zadanie inwestycyjne realizowane jest przy wsparciu finansowym dofinansowanie w ramach programu RPO WP ze środków Unii
Europejskiej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono
postępowanie o zamówienie publiczne w formie przetargu
nieograniczonego. Wybrany został wykonawca zadania, podpisano
umowę i rozpoczęto realizację zadania. Zgodnie z przygotowanym
harmonogramem robót wykonano wykopy, ławy fundamentowe,
ściany fundamentowe piwnic pod salą gimnastyczną i łącznikiem.
Planowane zakończenie w roku 2013.

334 202,98

322 437,54

2.

Kontynuacja
rozbudowy
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
w
KĘBŁOWIE
Wykonany został projekt techniczny rozbudowy szkoły – łącznika.
Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Przeprowadzono
postępowanie o zamówienie publiczne, wybrano wykonawcę I etapu
budowy (wykopy, ławy fundamentowe, ściany piwnic i strop nad
piwnicą). Termin realizacji zadania do końca kwietnia 2011 roku.

430 000,00

13 797,40

3.

Wykonanie PT SALI GIMNASTYCZNEJ przy Szkole Podstawowej
w Luzinie
Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Zlecono wykonanie
koncepcji i projektu budowlano – wykonawczego.
Do końca roku 2010 została wykonana koncepcja Sali a wykonanie
projektu określono w terminie do końca lutego 2011 roku.

70 000,00

16 317,50

4.

Kontynuacja budowy GIMNAZJUM PUBLICZNEGO w Luzinie
- koszty uzgodnień istniejącego PT Gimnazjum.
Ze względu na konieczność przeprojektowania części obiektu i
konieczność zapewnienia znacznie większych środków finansowych,
nie zrealizowano planowanego zadania w roku 2010.

10 000,00

0,00

5.

Budowa ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĄBRÓWCE
Wniosek otrzymał dofinansowanie w ramach programu PROW

438 313,85

302 883,75

ze
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środków Unii Europejskiej w wys. 500 000,00 PLN. Uzyskano
prawomocne pozwolenie na budowę. Przeprowadzono postępowanie
o zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego.
Wybrany został wykonawca zadania, podpisano umowę i rozpoczęto
realizację zadania. Wykonano ławy fundamentowe, fundamenty,
ściany zewnętrzne i wewnętrzne, klatkę schodową, dach, stolarkę
zewnętrzną i przyłącza wodno-kanalizacyjne.
Zakończenie inwestycji nastąpi w maju 2011 roku.
6.

Rozbudowa SIECI KANALIZACYJNEJ z PRZYKANALIKAMI :
- rozbudowa oczyszczalni ścieków
Wniosek na rozbudowę oczyszczalni ścieków otrzymał
dofinansowanie w ramach programu RPO WP ze środków Unii
Europejskiej w wys. 3 939 999,99 PLN. Gmina otrzymała
prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Przeprowadzono
postępowanie o zamówienie publiczne w formie przetargu
nieograniczonego. Wybrany został wykonawca zadania, podpisano
umowę i rozpoczęto realizację zadania.

8 099 608,99

1 734 124,72

194 700,00

126 300,03

101 407,00

96 943,60

27 759,00

18 080,40

W ramach wydatkowanych kwot dokonano aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego, zakupiono i dokonano montaŜu sondy tlenowej wraz
z przetwornikiem pomiarowym oraz uregulowano przygotowanie
zamówienia publicznego i sporządzenie I wniosku o płatność w
ramach kosztów kwalifikowanych realizowanego programu.
Wykonano Ŝelbetowy zbiornik reaktora, stan surowy otwarty garaŜy i
pomieszczeń zaplecza.
Zakończenie inwestycji do września 2011 roku.
7.

Rozbudowa KRÓTSZYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH
W okresie sprawozdawczym wykonano:
- w Luzinie 380,5 mb sieci wodociągowej i 41 szt. przyłączy
wodociągowych o długości 492,0 mb,
- w Robakowie 189,0 mb sieci wodociągowej,
- w Kębłowie 218,0 mb sieci wodociągowej i 32 szt. przyłączy
wodociągowych o długości 539,0 mb,
- w Tępczu 156,0 mb sieci wodociągowej,
- w Sychowie 306,0 mb sieci wodociągowej,
- w Milwinie 6 szt. przyłączy wodociągowych o długości 84,0 mb,
- w Dąbrówce 2 szt. przyłączy wodociągowych o długości 73,0 mb,
- w Kochanowie 1 szt. przyłącza wodociągowego o długości 17,0 mb,
- w Wyszecinie 2 szt. przyłączy wodociągowych o długości 53,0 mb,
- w Barłominie 4 szt. przyłączy wodociągowych o długości 124,0 mb.

8.

9.

Ponadto w miejscowości Luzino wykonano 100,0 mb sieci
kanalizacyjnej oraz 5 szt. przyłączy kanalizacyjnych o długości 64,0
mb.
Połączenie wodociągów z wybudowanym przejściem pod torami w
Luzinie /realizacja zadania z roku 2009/
Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w formie
przetargu nieograniczonego, wybrano wykonawcę i podpisano
umowę. Zadanie zrealizowano w kwietniu i maju 2010 roku.
Wykonanie ogrodzenia ujęcia wody w Luzinie
Zlecono wykonanie ogrodzenia studni nr 2 na ujęciu nr 2 w Luzinie.
Zadanie wykonano w II półroczu 2010 roku.
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10.

Budowa , remont i przełoŜenie sieci wodociągowej z przyłączami i
urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Zelewo i Kębłowo
Wniosek otrzymał dofinansowanie w ramach programu PROW ze
środków Unii Europejskiej. Uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowę. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w
formie przetargu nieograniczonego. Wybrany został wykonawca
zadania.
W ramach podpisanej umowy przetargowej wykonano część sieci
wodociągowej w Kębłowie o średnicy DN 200 i 160 PVC,
wybudowano sieć wodociągową z Kębłowa do Zelewa DN 110 oraz
część wodociągu z Zelewa w kierunku Bielawy i Charwatyni.
Wykonano Ŝelbetowy zbiornik wody czystej o pojemności 250m³ w
Kębłowie.
Planowane zakończenie zadania w roku 2011.

1 512 535,62

1 512 323,73

11.

BUDOWA DRÓG - kompleksowe utwardzanie ulic :

6 811 440,43

6 495 624,03

- Przebudowa drogi Powiatowej Kniewo - Łebno wraz
Infrastrukturą towarzyszącą na odcinku ul. Wilczka w Luzinie
Inwestycję realizowano zgodnie ze złoŜonym wnioskiem popartym
dofinansowaniem w ramach programu RPO WP ze środków Unii
Europejskiej. W roku 2010 nastąpiła kontynuacja realizacji zadania
zapoczątkowanego w roku 2009, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia
na budowę, przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne
w formie przetargu nieograniczonego. Zadanie zrealizowano w
terminie określonym umową z wyłonionym w przetargu wykonawcą
zadania.
W ramach tej inwestycji wykonano częściowo nową podbudowę i
zwiększono szerokość jezdni do 7 m oraz połoŜono nową
nawierzchnię asfaltową. Wykonano nowy chodnik i ścieŜkę
rowerową na całej długości ulicy.
Ponadto (poza środkami z UE) przebudowano wodociąg wraz z
przyłączami do budynków. Wykonano nowe oświetlenie uliczne.
Przebudowano sieci telekomunikacyjne. Wykonano nowe, poziome i
pionowe oznakowanie drogowe. Wykonano punktowe odwodnienie
poprzez ściekowe wpusty drogowe na skrzyŜowaniu z ulicą Tartaczną
i ulicą Przy Torze. Wyremontowano przejazd kolejowy.
/1 067 968,21 zł/
- ul. Bankowa w Luzinie
Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w formie
przetargu nieograniczonego, wybrano wykonawcę i podpisano
umowę. Wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej. Zadanie
zrealizowano we wrześniu i październiku 2010 roku. /110 595,00 zł/
- utwardzenie wraz z odwodnieniem ul. Piaskowej w Luzinie
Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w formie
przetargu nieograniczonego, wybrano wykonawcę i podpisano
umowę. W ramach inwestycji wykonano odcinek kanalizacji
deszczowej wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ul.
Dolnej, dokonano przebudowy wodociągu, ustawiono krawęŜniki
oraz wykonano podbudowę pod nawierzchnię asfaltową jezdni, po
czym roboty wstrzymano ze względu na zimowe warunki
atmosferyczne.
/343 686,39 zł/
Inwestycja zostanie zakończona w 2011 roku
- utwardzenie ul. Łąkowej w Luzinie
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Przygotowano
koncepcję
rozwiązania
drogowo-sanitarnego
(utwardzenie nawierzchni i odprowadzenie wód deszczowych) i
przygotowano wystąpienie do PKP, które dotyczy wyraŜenia zgody
na zrzut wód opadowych do rowu kolejowego
Wykonano
przebudowę wodociągu (sieci
wodociągowej).
Przebudowa przyłączy nastąpi w roku 2011. Przebudowy dokonano w
ramach remontów.
/2 440,00 zł/
- Remont Drogi Gminnej nr 1453G (Kębłowo – DK nr 6- ul.
Wiejska) i drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Kębłowo - Zelewo
wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych
Przed przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne
wprowadzono korekty w dokumentacji projektowej, polegające na:
- wyniesienie przejścia dla pieszych w obrębie szkoły,
- odwodnienie skrzyŜowania / ul. Wiejska i Ludowa w Kębłowie /.
W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011 pozyskano środki finansowe na realizację inwestycji.
Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w formie
przetargu nieograniczonego, wybrano wykonawcę i podpisano
umowę.
W zakresie inwestycji wykonano nową nawierzchnię asfaltową na ul.
Wiejskiej i Ludowej w Kębłowie, Św. Wawrzyńca w Kochanowie i
Długiej w Zelewie o łącznej długości 5,4 km, wybudowano chodnik
przy ul. Chłopskiej oraz chodnik i ścieŜkę rowerową przy ul. Ludowej
w Kębłowie oraz chodnik w obrębie skrzyŜowania ulic Św.
Wawrzyńca i Ks. Borysewicza w Kochanowie o łącznej długości 1,3
km, wybudowano zatoczkę autobusową przy ul. Chłopskiej i
wybudowano próg zwalniający na ul. Wiejskiej naprzeciwko Szkoły
Podstawowej w Kębłowie oraz wyremontowano odwodnienie w
obrębie ulic Wiejskiej, Chłopskiej i Ludowej w Kębłowie. Inwestycję
zakończono w październiku 2010 roku / 3 285 335,82 zł/.
-pomoc finansowa dla Powiatu dotycząca remontu drogi
powiatowej Nr 1452G na odcinku ul. Ks. Borysewicza w
Kochanowie.
Zgodnie z zawartą umową ze Starostwem Powiatowym udzielono
pomocy finansowej. Wykonano remont nawierzchni asfaltowej
odcinka ulicy Ks. Borysewicza w Kochanowie o dł. 883 mb
/156 287,32 zł/.
- pomoc finansowa dla Powiatu dotycząca wykonania
dokumentacji technicznej odnowy nawierzchni drogi na odcinku
około 4 km, od miejscowości Luzino w kierunku miejscowości
Wyszecino
Przy współudziale środków finansowych Gminy została wykonana
przez Starostwo dokumentacja po czym nastąpiło jej rozliczenie.
/30 000,00 zł/
- modernizacja nawierzchni dróg wraz z ciągami pieszymi ul.
Szkolnej i Kaszubskiej w Luzinie
Dokonano wymiany sieci wodociągowej /wymiana rur cementowo
azbestowych na PCV/ i wykonano nowe przyłącza.
Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w formie
przetargu nieograniczonego. Wyłoniono wykonawcę zadania.
W
ramach inwestycji wykonano remont nawierzchni asfaltowej ulic
Kaszubskiej i Szkolnej o łącznej długości 1,1 km, utwardzono ulicę
Ogrodową płytami typu YOMB, wykonano nową nawierzchnię
chodników z kostki betonowej po obu stronach ulic Kaszubskiej i
Szkolnej oraz wykonano parking naprzeciwko Szkoły Podstawowej
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w Luzinie na ulicy Szkolnej.
Inwestycję zakończono we wrześniu 2010 roku

/1 256 681,69 zł/

- wykonanie odwodnienia ul. Ofiar Stutthofu w Luzinie oraz
przygotowanie projektu technicznego odwodnienia ul. Wilczka
Zlecono wykonanie projektu technicznego odwodnienia ulicy Hallera
od ulicy Ofiar Stutthofu ze zrzutem wody opadowej do rowu
kolejowego. Po uzgodnieniach z PKP rozszerzono zakres
opracowania do odwodnienia przejazdu kolejowego od strony ulicy
Wilczka, poprzez ulicę Przy Torze wraz z przejściem pod torami oraz
przedłuŜenie kanalizacji deszczowej w ulicy Hallera do wysokości
pompowni ścieków P1. Wykonano i uzgodniono projekt budowlany
odwodnienia w ulicy Hallera i Przy Torze.
Ponadto dokonano wbudowania elementów kanalizacji deszczowej w
obrębie torów kolejowych /ul. Wilczka i Ofiar Stutthofu/.
/63 440,00 zł/
- odwodnienie oraz I etap utwardzenia ul. Narcyzowej w Luzinie
– kontynuacja zadania w ramach środków finansowych z roku 2009
Oczekuje się na wydanie pozwolenia wodno – prawnego,
niezbędnego do kontynuacji zadania.
Po wykonaniu operatu wodno prawnego i wydania pozwolenia wodno
prawnego na odwodnienie, jedna ze stron postępowania odwołała się
od decyzji. Konieczne było przeprojektowanie kanalizacji deszczowej
i wykonanie nowego operatu. Realizację zadania planuje się w 2011
roku.
/1 952,00 zł/
- projekt techniczny nawierzchni ul. Kwiatowej w Luzinie
Zamówiono mapę do celów projektowych na wykonanie projektu
budowlanego. Wykonano dokumentację techniczną oraz złoŜono
wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
/30 000,00 zł/
- projekt odwodnienia oraz Projekt Techniczny utwardzenia
ulic: Tartacznej i Polnej w Luzinie
Wykonano projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji
deszczowej oraz projekt budowlano – wykonawczy zabezpieczenia
gazociągu ulic: Tartacznej i Polnej.
/ 68 982,80 zł/
- projekt odnowy nawierzchni drogi w kierunku Barłomina
Projekt ten był niezbędny do złoŜenia wniosku o dofinansowanie z
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 jak
równieŜ nieodzowny w realizacji zadania w roku 2011
/42 578,00 zł/,
Ponadto wykonano:
- projekt budowlany kanalizacji deszczowej od ul. Słonecznej do
rzeki Bolszewki
W wyniku przebudowy w 2009 roku ul. Słonecznej – II etap
zaistniała konieczność zrzutu wód opadowych z ul. Słonecznej do
rzeki Bolszewki poprzez tereny prywatne. Po uzgodnieniu z
właścicielem terenu został wykonany projekt techniczny
odprowadzenia wód
/29 280,00 zł/
- mapy i inne materiały przygotowujące kolejne zadania inwestycyjne
/6 396,80 zł/.
12.

BUDOWA CHODNIKÓW , w tym:
-Robakowo

740 000,00

382 598,50
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Wybudowano część chodnika o długości 134 mb przy ul. Św. Jana
(wykonano korytowanie, ustawiono krawęŜniki na ławie betonowej,
wypełniono masą asfaltową szczelinę pomiędzy jezdnią i
krawęŜnikiem oraz przesunięto ogrodzenie). W ramach środków
wykonano równieŜ 61,0 mb chodnika wzdłuŜ ulicy Św. Jana, na
odcinku od skrzyŜowania z ul. Lewińskiego do istniejącego chodnika.
/34 212,76 zł/
-Sychowo
Wybudowano odcinek chodnika (o łącznej długości 76 m i szerokości
2 m) wraz z wjazdami na posesje przy drodze powiatowej 1336G: od
istniejącego chodnika w kierunku centrum miejscowości Sychowo, z
kostki betonowej (prostokątnej, szarej),
/26 077,81 zł/
- Barłomino
Wybudowano część chodnika (ustawiono krawęŜniki oraz korytka
ściekowe na ławie betonowej oraz wykonano korytowanie na
długości 65 mb) koszt zadania obejmował kwotę
/11 909,33 zł/
- ścieŜka rowerowa na ul. Młyńskiej w Luzinie
Dokonano remontu i modernizacji istniejącego chodnika przy ul.
Młyńskiej.
Poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej
oraz złoŜeniem wniosku do PROW w celu uzyskania dofinansowania
na realizację zadania /110 667,71 zł /.
Na zadanie inwestycyjne uzyskaliśmy pozwolenie na budowę.
/119 327,71 zł/
- ułoŜenie chodnika przy ul. Słonecznej w Luzinie
wykonano remont chodnika o długości 30m i szerokości 2,4m wzdłuŜ
ul. Słonecznej na odcinku: od skrzyŜowania ul. Słonecznej z ul.
Młyńską, w kierunku skrzyŜowania ul. Słonecznej z ul. Wschodnią,
Remont polegał na rozebraniu istniejących płyt chodnikowych,
rozebraniu obrzeŜy, wykonaniu koryta pod chodnik, wykonaniu
podsypki cementowo piaskowej i wykonaniu nowej nawierzchni
chodnika z koski betonowej szarej.
/ 6 535,27 zł/
- ul. Ofiar Stutthofu / na odcinku od ul. Jasnej do OkręŜnej/
Wykonano projekt techniczny. Przeprowadzono postępowanie o
zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego,
wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Przystąpiono do budowy
chodnika lecz z powodu zimowych warunków pogodowych
inwestycję wstrzymano. Planowane zakończenie inwestycji do maja
2011 r.
/ 4 646,78 zł/
- ul. Strzebielińska w Luzinie – przełoŜenie chodnika
Wykonano remont nawierzchni chodnika w ilości 197 m i szer. 1,5 m
od strony ul. Of. Stutthofu w kierunku wiaduktu kolejowego, remont
polegał na rozebraniu istniejących płyt chodnikowych, wykonaniu
koryta pod chodnik, wykonaniu podsypki cementowo piaskowej i
ułoŜeniu nowej nawierzchni z koski betonowej szarej /20 920,56 zł/
- ul. Paraszyńska w Luzinie
Wykonano projekt techniczny, otrzymano pozwolenie na budowę.
Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w formie
przetargu nieograniczonego, wybrano wykonawcę i podpisano
umowę. Planowane zakończenie inwestycji do maja 2011 r.
/ 17 049,58 zł/
- ul. Robakowska w Luzinie
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Wykonano projekt techniczny, otrzymano pozwolenie na budowę.
Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w formie
przetargu nieograniczonego, wybrano wykonawcę i podpisano
umowę. Planowane zakończenie inwestycji do maja 2011 r.
/ 46 032,55 zł/
- ul. Robakowska – ciąg pieszo-jezdny od ul. Ziemskiej do ul.
Młyńskiej /kontynuacja z roku 2009/
Poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej
(projekt budowlany oraz projekt kanalizacji deszczowej) na kwotę
40 138,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono
postępowanie o zamówienie publiczne w formie przetargu
nieograniczonego, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i
wykonano odcinek ciągu pieszo-rowerowego o długości 33 m i
szerokości 2,5 m z kostki betonowej szarej bezfazowej.
/61 560,43 zł/
- ul. Dolna w Luzinie
Plan – 35 000,00 zł
Ze względu na wcześniejsze temperatury ujemne, realizację zadania
przesunięto na rok 2011.
Ponadto celem przygotowania
chodników wykonano:

kolejnych

zadań

rozbudowy

- Kębłowo: ul. Chłopska, Wiejska, Ludowa /9 217,60 zł – mapy/,
- Wyszecino /7 220,00 zł – wykonano mapy i projekt chodnika, w
związku z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych/,
- Luzino ul. Lipowa /610,00 zł wykonanie mapy - geodezyjny pomiar
powykonawczy, zadania realizowanego w 2009 roku/,
- Kochanowo: Św. Wawrzyńca i Ks. Borysewicza /17 278,12 zł/.
Wykonanie mapy i budowa chodnika w Kochanowie od
skrzyŜowania w kierunku ul. Przemysłowej.
Zaistniała konieczność budowy chodnika ze względu na przewidziany
remont ul. Ks. Borysewicza oraz zapewnienie bezpieczeństwa
pieszych w obrębie przystanków autobusowych i sklepu.
Wymieniona kwota stanowi rozliczenie zadania zapoczątkowanego w
roku 2009.
13.

Budowa zatoczki autobusowej na drodze powiatowej w Milwinie
Starosta Wejherowski jako zarządca drogi powiatowej wykonał
zatoczkę w ramach zadań własnych.

60 000,00

0,00

14.

Wykonanie PARKINGU za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Luzinie
Wykonano dokumentację techniczną która obejmuje budowę
parkingu, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Otrzymano
pozwolenie na budowę. Podpisano porozumienie w sprawie
wydzielenia części prywatnego gruntu pod budowę drogi dojazdowej
oraz dokonano wycinki drzew.

140 000,00

27 680,00

15.

Uruchomienie PLACU ZABAW przy Szkole Podstawowej w Luzinie
w ramach PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA”/wkład własny 115 728,00 zł , dotacja budŜetu państwa - 90 095,00 zł /
Zlecono wykonanie projektu technicznego zadania. Przeprowadzono
postępowanie o zamówienie publiczne, wybrano wykonawcę i

205 823,00

205 822,66
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wykonano plac zabaw.
16.

Urządzenie PLACU ZABAW DLA DZIECI w Luzinie za torami
kolejowymi w obrębie Gimnazjum
W związku z przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego
pn.: „ Zdrowa zabawa – budowa i rozwój placów zabaw”
realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w
którym zostaną uwzględnione planowane budowy placów zabaw,
realizację wymienionego zadania przełoŜono w czasie.
Planowane środki finansowe wykorzystano do przygotowania map,
do celów projektowych placów zabaw na terenie całej gminy.
- dofinansowanie w ramach środków Rady Sołeckiej Luzino 2 000,00 zł – planowane środki wróciły do budŜetu sołeckiego.

17 000,00

13 543,07

17.

Odbudowa POMNIKA : „Powstańców i Wojaków” w Luzinie
Sporządzono kosztorys odbudowy POMNIKA. Wykonano POMNIK
wraz z ogrodzeniem i oświetleniem.

51 936,00

51 936,00

18.

ODWODNIENIE ULIC
Dokonano przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Abrahama w
Luzinie.
Przebudowa
kanalizacji
deszczowej
spowodowana
była
koniecznością usunięcia kolizji z budynkami. Kolektor przebiegał w
linii zabudowy (pod ławą fundamentową). Wykonano 114 mb
rurociągu DN 300PVC wraz z dwiema betonowymi studniami
rewizyjnymi DN1200, co umoŜliwiło budowę budynków
mieszkalnych na działkach, przez które przebiega kolektor
deszczowy.
Ponadto dokonano modernizacji kanalizacji deszczowej ul.
Kaszubskiej i jednocześnie wstawiono kratki ściekowe na ul. Ks.
Machalewskiego w Luzinie.

90 000,00

61 727,16

19.

OŚWIETLENIE ULICZNE – ustawienie nowych punktów
świetlnych na terenie gminy
W ramach planowanych kwot wykonano oświetlenie uliczne na ul.
Wilczka w Luzinie.

199 012,00

198 949,37

Ustawiono 19 punktów świetlnych w miejscowościach:
Luzino 1szt., Kębłowo 5 szt., Kochanowo 3 szt., Sychowo 5 szt.,
Robakowo 3 szt., Dąbrówka 1 szt., Tępcz 1 szt.
Ponadto Zakład Energetyczny w ramach kwot na konserwację
oświetlenia, wykonał 36 punktów świetlnych, wykorzystując do
powyŜszego lampy z odzysku - demontaŜu punktów istniejących na
ul. Wilczka w Luzinie.
20.

Przygotowanie projektu technicznego rozbudowy OSP Milwino o
pomieszczenia gospodarcze
Wykonano dokumentacje techniczną rozbudowy budynku OSP w
Milwinie.
Zadanie zrealizowano w ramach środków bieŜących budŜetu.

5 000,00

21.

Zakupiono program komputerowy, dotyczący prowadzenia ewidencji
dróg
/25 498,00 zł/.
Wykonano projekt stałej zmiany organizacji ruchu /mapa z całym

63 000,00

62 950,00

41

terenem Luzina z ustawieniem znaków drogowych /17 502,00 zł/.
Zakupiono SERWER dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
/19 950,00 zł/.
22.

Zakup urządzeń wodociągowych.
W ramach zawartej umowy pomiędzy Skarbem Państwa
Nadleśnictwem Strzebielino z siedzibą w Luzinie a Gminą Luzino
uregulowano kolejną ratę
wykupu urządzeń wodociągowych
wybudowanych ze środków własnych Nadleśnictwa: – wodociąg w
Barłominie oddany do uŜytkowania w 1995 roku jako własność
Skarbu Państwa,
- ujecie wody w Kębłowie oddane do uŜytkowania w 1989 roku jako
własność Gminy Luzino.

29 688,00

29 687,83

23.

Zakup urządzeń oczyszczania ścieków – zakupiono 2 pompy
ściekowe DP1 na przepompownię P2/

10 634,00

10 633,46

24.

Realizacja PROJEKTU pod nazwą "Czyste powietrze Gminy
Luzino", mającego na celu budowę specjalistycznych i nowoczesnych
instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
W ramach zabezpieczonych kwot przygotowano studium
wykonalności – projekt na solary. Opracowano dokumentację
techniczną i sporządzono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na
dofinansowanie zadania, w ramach PROJEKTU pod nazwą „Czyste
powietrze Gminy Luzino”.
W I etapie wniosek nie uzyskał akceptacji lecz po odwołaniu od
wydanej decyzji, został zaakceptowany i ujęty na liście rezerwowej
Urzędu Marszałkowskiego, „Działanie 5.4 – Rozwój Energetyki
Oparty na Źródłach Odnawialnych”.
Aktualnie oczekujemy na rozstrzygnięcie przetargów przez gminy,
które otrzymały dofinansowanie, co umoŜliwi pozyskanie środków na
wyŜej wymienione zadanie.

53 070,00

41 480,00

25.

Zakupiono projektor ACER dla Gimnazjum Publicznego w Luzinie w
ramach środków na dokształcanie nauczycieli.

5 000,00

5 000,00

26.

Sporządzono studium wykonalności dla projektu: „Zwiększenie
bezpieczeństwa na obszarze powiatu wejherowskiego i puckiego
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla
jednostki OSP”

6 668,00

6 666,67

27.

Przekazano dotację Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu w Wejherowie, z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowoczesnego,
specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

10 000,00

10 000,00

28.

Dofinansowano w formie dotacji celowej z budŜetu gminy dla
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wejherowie z
przeznaczeniem na rozbudowę obiektu szkolnego zabezpieczającego
potrzeby nauki m.inn. dzieci z Gminy Luzino.

7 000,00

7 000,00

RAZEM:

19 723 798,87 11 754 507,
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SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych
zakładów budŜetowych
Gminne Przedszkole Publiczne
PLAN

WYKONANIE

801

Stan środków obrotowych na początek roku
Oświata i wychowanie
80104
Przedszkola

17 988,93
17 988,93

17 988,93
17 988,93

801

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
Oświata i wychowanie
80104
Przedszkola

-18 416,88
-18 416,88

-25 486,48
-25 486,48

Przychody
Oświata i wychowanie
Przedszkola
- dotacja podmiotowa

533 958,00
533 958,00
406 706,00

533 444,50
533 444,50
406 706,00

Wydatki
Oświata i wychowanie
Przedszkola

570 363,81
570 363,81

576 919,91
576 919,91

801
80104

801
80104

Z Przedszkola korzystało średniomiesięcznie 56 dzieci.
Przychody Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie w 2010 roku wynosiły 533 444,50 zł, w tym:
- dotacja budŜetu gminy
406 706,00 zł
- dochody z tytułu pobytu dzieci i odpłatność za wyŜywienie
122 096,83 zł
- inne zwiększenia
4 250,00 zł
Koszty placówki obejmowały kwotę 576 919,91 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
- zakup produktów Ŝywnościowych
- pozostałe wydatki bieŜące dotyczące utrzymania placówki

428 842,58 zł
37 827,64 zł
110 249,69 zł

W ramach pozostałych wydatków bieŜących sfinansowano między innymi:
- wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie mebli biurowych, wykonanie regałów i szafy do pomieszczeń
gospodarczych,
- zakupy do ogródka przedszkolnego, takie jak: zakup drewnianego domku do zabawy, Ŝagla
przeciwsłonecznego nad piaskownicę, ściany wspinaczkowej do ogródka przedszkolnego, zjeŜdŜalni,
ścianki funkcyjnej oraz nawierzchnię syntetyczną wokół huśtawek, amortyzującą ewentualne upadki
dzieci,
- zakupy zabawek do sal zajęć,
- doposaŜenie kuchni i przedszkola: naczynia, odkurzacz, radiomagnetofony, zestaw nagłaśniający,
telewizor, aparat cyfrowy i inne drobniejsze sprzęt poprawiający funkcjonowanie przedszkola.
Ponadto podjęto wiele zadań w zakresie remontu, który został sfinansowany z budŜetu gminy.
Dokonano wymiany podłogi w salach zajęć i na korytarzu /wylewka betonowa z ociepleniem styropianem,
panele podłogowe i płytki/.
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Fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł – 25 486,48 zł,
w tym:
- środki pienięŜne /wpłata do budŜetu nadwyŜki środków obrotowych/ 2 075,53 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych
27 562,01 zł
Na dzień 31.12.2010 roku Gminne Przedszkole Publiczne przestało prowadzić swoją działalność w formie
zakładu budŜetowego.
Nastąpiło przekształcenie zakładu budŜetowego w jednostkę budŜetową oświatową, dlatego teŜ środki
pienięŜne pozostające na rachunku bankowym Gminnego Przedszkola Publicznego jako nadwyŜka
środków obrotowych, zostały przekazane na rachunek budŜetu gminy. Zobowiązania nie wymagalne z
tytułu wynagrodzeń i pochodnych, tzw. dodatkowe wynagrodzenie roczne, obciąŜa budŜet jednostki.

44

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych
DOCHODÓW WŁASNYCH
jednostek budŜetowych i wydatków nimi
sfinansowanych w 2010 roku
PLAN
854

926

Stan środków obrotowych na początek roku
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
85401
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
Kultura fizyczna i sport
92695
Pozostała działalność /GOSRiT/

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
85401
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
926
Kultura fizyczna i sport
92695
Pozostała działalność /GOSRiT/
854

854
85401
926
92695

854
85401
926
92695

Dochody
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność /GOSRiT/
Wydatki
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność /GOSRiT/

WYKONANIE
1 164,75
1 164,75

1 164,75
1 164,75

781,25
781,25

781,25
781,25

1 164,75
1 164,75

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

73 923,52
73 923,52

71 542,43
71 542,43

322 959,09
322 959,09

322 959,09
322 959,09

73 923,52
73 923,52

72 758,77
72 758,77

323 740,34
323 740,34

323 740,34
323 740,34

Dochody własne jednostek budŜetowych obejmowały:
1. Świetlicę szkolną przy Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie,
2. Pozostałą działalność kultury i sportu jednostki budŜetowej Gminnego Ośrodka Sportu
Rekreacji i Turystyki.
Ad. 1
Na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostka gromadziła wpływy i opłaty za wyŜywienie w
stołówce szkolnej, przeznaczając uzyskane dochody na zakup produktów Ŝywnościowych dla potrzeb
stołówki szkolnej.
Dochody własne stanowiły:
- odpłatność za wydawane posiłki /71 542,43 zł/.
- odsetki od środków na rachunku bankowym /51,59 zł /.
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Uzyskane dochody wydatkowano na:
- zakup produktów Ŝywnościowych /72 758,77 zł /,
Stan środków pienięŜnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.

Rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Luzinie – Świetlica Szkolna, na
31.12.2010r nie wykazuje naleŜności jak i zobowiązań wymagalnych.
Z dniem 31.12.2010 roku rachunek dochodów własnych ulega likwidacji z moŜliwością przekształcenia się
jako rachunek dochodów oświatowych.
Ad. 2
Dochody własne z działalności Hali Widowiskowo – Sportowej GOSRiT wynosiły
Stan środków pienięŜnych na początku roku
Łącznie rachunek dochodów własnych dysponował kwotą

322 959,09 zł
781,25 zł
323 740,34 zł

Wydatki Hali Widowiskowo – Sportowej i boiska sportowego w Luzinie obejmowały kwotę
323 740,34 zł.
Stan środków pienięŜnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.

Rachunek dochodów własnych GOSRiT na dzień 31.12.2010 r wykazuje zobowiązania
niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na w kwotę 59 627,36 zł oraz naleŜności
niewymagalne z tytułu dostaw i usług na kwotę 8 091,02 zł
Na dzień 31. 12. 2010 roku rachunek dochodów własnych uległ likwidacji. Realizację zadań
rachunku, przyjęła jednostka GOSRiT ,przy której został utworzony. Jednostka równieŜ przyjmuje
wskazane wyŜej naleŜności i zobowiązania.
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostki
budŜetowej Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki, stanowi załącznik do niniejszej
informacji.

PRZYCHODY i WYDATKI

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w 2010 roku
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dniem 24 marca 2010 roku w
wyniku podjętej Uchwały Rady Gminy, uległ likwidacji. Środki finansowe, wynikające z
zamknięcia rachunku zasiliły dochody budŜetu gminy a ich przeznaczenie zostało określone w
wydatkach działu „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział „90019 –
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”,
z przeznaczeniem na wydatki określone w dotychczasowym Funduszu.
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INFORMACJA O STANIE MIENIA
Gminy Luzino
na dzień 31.12.2010 rok

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Luzino dzielą się na nieruchomości zabudowane oraz niezabudowane.
I.
Nieruchomości zabudowane to grunty zabudowane budynkami gminnymi w znakomitej części
przeznaczonymi do realizacji stałych zadań publicznych samorządu gminnego wynikających z ustaw, są to
budynki :
1.Bud. oświaty w ilości 10 budynków, o wartości księgowej
2.Budynek Urzędu Gminy o wart.księg.
3.Gminny Ośrodek Kultury
4.Budynek Opieki Społecznej
5.Biblioteka
6.Ośrodek Zdrowia
7.Budynek mieszkalno-biurowy (GK d/s PiRPA)
8.Przedszkole Gminne
9.Bud. mieszkalny ( były ośrodek zdrowia)
10.Bud. StraŜy PoŜarnej w ilości 3 bud.
11.Hala Widowiskowo – Sportowa w Luzinie
12.Budynek w Tępczu – obecnie świetlica wiejska

13 041 360 zł
219 980 zł
16 147 zł
346 668 zł
310 269 zł
1 188 432 zł
374 313 zł
116 647 zł
45 618 zł
299 802 zł
10 428 665 zł
114 745 zł

oraz
II. budynkami mieszkalnymi :
1.Budynek mieszkalny w Kochanowie
2.współwłasność w bud. mieszk. w Kębłowie przy
ul. Wiejskiej 131- 1 lokal mieszkalny
3.Budynek mieszkalny w Luzinie ul. Strzebielińska 18 ( część)
4.Budynek mieszkalny w Luzinie ul. Of.Stutthofu
5.współwłasność w bud. mieszkalnym w Luzinie ul.Szkolna
6.Budynek mieszkalny w Milwinie

93 981 zł
4 140 zł
13 792 zł
14 132 zł
52 598 zł
41 643 zł

Tak jak wspomniano na wstępie budynki z pierwszej grupy słuŜą realizacji publicznych zadań
samorządowych i z reguły nie stanowią przedmiotu obrotu nieruchomościami. Istnieją przypadki , Ŝe łączy się
realizowanie róŜnych funkcji gminnych w jednym budynku i tym samym pozyskuje się obiekt do komercyjnego
zagospodarowania . Są to jednakŜe sporadyczne przypadki. Częstszą praktyką jest pozyskiwanie w budynkach
przeznaczonych na cele publiczne lokali , które są przedmiotem najmu, np. lokal wynajęty na aptekę w budynku
gminnego ośrodka zdrowia, lokale mieszkalne w szkołach. NaleŜy podkreślić , iŜ lokale te nie są brane pod uwagę w
planach sprzedaŜy nieruchomości.
Natomiast druga grupa budynków zaliczanych do mienia gminnego jest przedmiotem sprzedaŜy i
najmu , które w zaleŜności od koniunktury na rynku nieruchomości mogą przynieść gminie pewne dochody.
Wszystkie gminne budynki mieszkalne są zasiedlone w oparciu o czynsz regulowany i jeŜeli lokale te są
sprzedawane, to właśnie najemcom, którzy korzystają z prawa pierwszeństwa przysługującego im z mocy ustawy. Z
uwagi na to, Ŝe obiekty mieszkalne są w złym stanie technicznym, lokale nie są drogie. JednakŜe ze względu na złą
kondycję finansową najemców , zainteresowanie nabyciem nieruchomości budynkowych i lokalowych jest
niewielkie. Z drugiej strony naleŜy podkreślić, Ŝe ze względu na niewielki zasób takich nieruchomości , decyzje o
sprzedaŜy nie są łatwe, tym bardziej, Ŝe ustawowym obowiązkiem gminy jest zapewnienie mieszkań socjalnych dla
najuboŜszych. SprzedaŜ więc wszystkich gminnych lokali mieszkalnych byłaby nieracjonalna, poniewaŜ niektórzy
obecni najemcy lokali mają realne moŜliwości pozyskania mieszkań innych niŜ gminne. Niektóre budynki i lokale z
uwagi na ich zły stan techniczny oraz stan prawny (współwłasność gminy z osobami fizycznymi) organy gminy
chciałyby sprzedać. JednakŜe, jak wspomniano wyŜej, barierą w nabywaniu lokali mieszkalnych jest sytuacja
finansowa najemców. W związku z tym Rada Gminy Luzino podjęła uchwały w sprawie bonifikaty od ceny
sprzedaŜy lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych, przewidując w niej udzielanie bonifikaty
nawet w wysokości 50% od ceny lokalu mieszkalnego w przypadku wpłacenia całej ceny przed zawarciem aktu
notarialnego. Planowane do sprzedaŜy – lokal w budynku przy ulicy Wiejskiej w Kębłowie – cena 25.000 zł. (
udzielona bonifikata 50% ceny) oraz budynek 1- lokalowy w Dąbrówce – cena 84.000 zł. ( udzielona bonifikata 30%
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ceny) niestety nie zostaną sprzedane za gotówkę, poniewaŜ najemcy nie mogą uzyskać kredytu bankowego. Do chwili
sporządzania niniejszej informacji nie została dokonana równieŜ sprzedaŜ ratalna tych lokali , albowiem najemcy nie
posiadają środków na uiszczenie 10% wartości lokalu ( tyle wynosi I rata) oraz opłat notarialnych i sądowych, w
związku z czym nie podpisali protokołów uzgodnień w sprawie sprzedaŜy. Nie będzie więc spodziewanych
dochodów ze sprzedaŜy mienia. Niestety, równieŜ w tym roku nie sprzedano najemcom budynku mieszkalnego w
Milwinie, poniewaŜ konflikt między najemcami zaognił się i w związku z tym naleŜało opracować szczegółową
dokumentację celem uzyskania pozwolenia na prace budowlane niezbędne przed sprzedaŜą. Trudno jest przewidzieć,
kiedy zostanie definitywnie rozwiązany problem domu mieszkalnego w Milwinie. Ogólnie zainteresowanie nabyciem
lokali przez najemców jest znikome. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe budynki te są w złym stanie technicznym, i choć wartość
ich zapewne będzie niewielka, to i tak większość najemców nie będzie w stanie nabyć lokali nawet przy
zastosowaniu bonifikaty. Udało się niespodziewanie przygotować do sprzedaŜy budynek mieszkalny usytuowany w
Luzinie przy ulicy Szkolnej nr 11. Zostały sprzedane dwa lokale mieszkalne w tym budynku, co przyniosło dochód w
wysokości - 88.830,00 złotych. Trzy lokale w tym budynku są nadal własnością gminy, poniewaŜ najemcy nie są
zainteresowani ich nabyciem z uwagi na cenę lokali. Reasumując powyŜsze naleŜy stwierdzić, Ŝe sprzedaŜ lokali w
wiejskich budynkach mieszkalnych nie jest łatwa. Są to budynki o niewielkiej ilości lokali. Brak anonimowości
poszczególnych najemców oraz ich postawa roszczeniowa nie tylko w stosunku do organu ale i sąsiadów, powodują
niepotrzebne dyskusje i zatargi, co przyczynia się do przewlekłości załatwiania spraw. Znamiennym przykładem
takiej sytuacji jest problem mieszkańców komunalnego domu mieszkalnego w Milwinie, którego sprzedaŜ jest
realizowana od kilku lat bez widocznego efektu.
Obecnie gmina posiada tak jak w ubiegłym roku 58 lokali, które w większości są wynajęte osobom fizycznym. 50
lokali o powierzchni uŜytkowej 2.0019,31 m2 to lokale mieszkalne, a 8 lokali o powierzchni 1698,64 m2 to lokale
uŜytkowe. W 2010 roku niestety nie udało się sprzedać lokalu w Kębłowie i lokalu w Dąbrówce ze względów, które
opisano wyŜej. Organ będzie czynił starania w kwestii sprzedaŜy w roku następnym.
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i uŜytkowych gmina pobiera czynsze, aczkolwiek niektóre lokale są
uŜyczane ze względu na ich przydatność społeczną (np. lokale dla policji). Ogółem w okresie sprawozdawczym
z tytułu najmu lokali mieszkalnych i uŜytkowych oraz gruntów , gmina uzyskała kwotę – 270 499,77 zł.
Nieruchomości niezabudowane to grunty gminne , którymi gmina stara się racjonalnie gospodarować
(zarówno z ekonomicznego jak i społecznego punktu widzenia) . Stanowią one przedmiot sprzedaŜy , zamiany,
oddawania w uŜytkowanie wieczyste, w najem oraz w dzierŜawę.
PoniŜsza tabela obrazuje ruch w okresie od dnia 31 grudnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku gruntów
komunalnych, które Gmina Luzino nabyła i zbyła w róŜnych formach od momentu powstania samorządu gminnego.
Tabela w przeciwieństwie do lat ubiegłych, uwzględnia grunty przejęte w wyniku regulacji własności dróg, które
dodano do stanu z dnia 31 grudnia 2009 roku, Ŝeby wykazać prawidłowy ruch gruntów w 2010 roku.

Wyszczególnienie

0
Ogółem stan w dniu 31.12.2009r.
Przyrost w ciągu okresu spr.
Ubytek w ciągu okresu spr.
Ogółem stan w dniu 31.12.2010 r.

Powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych stanowiących
mienie gminne wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
Ogółem
Z tego nabyte
Nabyte
W ha
z mocy
Na wniosek
w obrocie
Uwagi
prawa
gminy
cywilnoprawnym
1
2
3
4
5
240,7656
164,3199
57,5436
18,9021
16,1769
14,6836
1,4933
0,1653
0,1653
256,7772
57,5436
20,2301
179,0035

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe gmina nadal przeprowadza regulację dróg gminnych na podstawie art.18 ustawy z dnia
10 maja 1990r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych (tzw. komunalizacja mienia) oraz na podstawie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.-przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Uregulowano stan prawny dróg gminnych ogółem – 680
działek drogowych,
w tym: z art.18 w/w ustawy - 592 działki drogowe
z art.73 w/w ustawy - 88 dróg .
W okresie od 31.12.2009r. do 31.12.2010r. odpowiednio : z art.18 w/w ustawy – 35 działek
( 13,2900 ha), z art.73 w/w ustawy – 4 działki (0,2793 ha). Ponadto przejmowane są działki przeznaczone na drogi
publiczne na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości na wniosek właściciela. W
w/w okresie przejęto 22 działki o ogólnym obszarze 1,1143 ha.
Regulacja na podstawie art.18 w/w ustawy odbywa się niemalŜe bez kosztów ( z wyjątkiem kosztów przesyłki),
natomiast regulacja na podstawie art.73 w/w ustawy wymaga ponoszenia kosztów dokumentacji oraz opłat sądowych.
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W niektórych wypadkach muszą być równieŜ przeprowadzone podziały geodezyjne. Regulacja stanu prawnego
starych dróg trwa nieprzerwanie i naleŜy stwierdzić, Ŝe większość dróg gminnych wydaje się uregulowana, jednakŜe
Starostwo Powiatowe w Wejherowie uwidacznia w ewidencji gruntów nowe przypadki nieuregulowanych prawnie
stanów własności gruntów. W związku z tym przewiduje się , Ŝe regulowanie stanów prawnych dróg nie zakończy się
tak szybko jak wcześniej twierdzono, poniewaŜ ciągle dochodzą informacje o gruntach wykorzystywanych na drogi,
które są nie wydzielone z nieruchomości właścicieli.
Gmina Luzino uzyskuje środki z naliczanych na podstawie art.36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym tzw. opłat planistycznych. Pieniądze uzyskane z tego tytułu rozlicza się w ramach kompensacji
wierzytelności z odszkodowaniami za drogi , które gmina zobowiązana jest przejąć z mocy prawa w wyniku
podziałów nieruchomości przez właścicieli, bądź przeznacza się na zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym
gminy. W okresie od dnia 31 grudnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 20010 roku wydano 16 decyzji w których
ustalono opłaty planistyczne na kwotę ogólną – 71.197 złotych. JednakŜe jak juŜ wspomniano wyŜej ewentualne
wpływy z tytułu tych opłat rozliczone zostały z odszkodowaniami jakie są naleŜne właścicielom nieruchomości
przejętych przez gminę na drogi publiczne. Tytułem odszkodowań za grunty przejęte na drogi gmina wypłaciła w
2010 roku – 47.176 złotych. W tym miejscu naleŜy podkreślić, Ŝe niektóre opłaty planistyczne są trudne do
wyegzekwowania i gmina ma kłopoty z ich ściągnięciem. Na szczęście są to przypadki nieliczne.
W 2010 roku planowano uzyskanie dochodów ze sprzedaŜy gruntów i budynków w wysokości 250.000
złotych. Niestety nie udało się zrealizować tego planu, poniewaŜ Gmina Luzino sprzedała dwa lokale mieszkalne o
dochodzie 89 430,00 zł. Gmina co prawda zrealizowała wnioski uŜytkowników wieczystych i przygotowała
sprzedanie im gruntów uŜytkowanych na własność. Przyniosłoby to dochód netto w wysokości 103.786,00 złotych.
JednakŜe, gmina w Ŝaden sposób nie moŜe zmusić wnioskodawców do przeprowadzenia transakcji. Przygotowywane
są równieŜ działki , które nie mogą być samodzielnie zagospodarowane i mogą stanowić przedmiot sprzedaŜy jako
działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, jednakŜe zostanie to zrealizowane w
2011 roku.
W tym miejscu naleŜy podkreślić, Ŝe z uwagi na dodawany przez gminę podatek VAT, działki gminne nie cieszą się
takim powodzeniem jak przed wprowadzeniem podatku. Dla osób fizycznych są to dodatkowe koszty i potencjalni
nabywcy poszukują działek u osób prywatnych sprzedających okazjonalnie i taniej. Ostatnio większym powodzeniem
wśród kupujących, cieszą się działki połoŜone w bardziej odległych wsiach od Luzina, poniewaŜ wartość tych działek
znacznie róŜni się od wartości działek w Luzinie, a potencjalni nabywcy poszukują gruntów niedrogich.
Gmina Luzino przekazała niektóre swoje grunty w uŜytkowanie wieczyste, lecz tylko te na których ciąŜył
ustawowy obowiązek gminy w przypadku roszczenia spółdzielni innych niŜ mieszkaniowe (w latach 1994 - 1995
zostały przekazane w uŜytkowanie wieczyste grunty dwóm spółdzielniom - Spółdzielni Kółek Rolniczych i Gminnej
Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” ). Ponadto gmina przejęła z mocy prawa własność gruntów wcześniej oddanych
w uŜytkowanie wieczyste osobom fizycznym w celu wybudowania na nich budynków mieszkalnych. Ogółem gmina
posiada obecnie
w uŜytkowaniu wieczystym grunty o obszarze 1,8364 ha
w tym:
• pod budownictwem mieszkaniowym
- 0,4634 ha
• pod działalnością gospodarczą
- 1,3730 ha
Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe oddane w latach 80-tych osobom fizycznym w znakomitej
większości zostały w ubiegłych latach przekształcone w prawo własności . Jak podano wyŜej na wniosek
uŜytkowników wieczystych gruntów innych niŜ mieszkaniowe, przygotowano działki do sprzedaŜy gruntów na
własność. Do tej pory niestety nie udało się ich sfinalizować. Nadal jednak w/w obszar gruntów gminnych pozostaje
w uŜytkowaniu wieczystym. NaleŜy podkreślić, Ŝe organ gminny dokonał aktualizacji opłat za wieczyste
uŜytkowanie. Brak jest w tej chwili zainteresowania wśród uŜytkowników wieczystych przekształceniem prawa
uŜytkowania wieczystego w prawo własności, ze względu na cenę przekształcenia praw.
Opłaty dotyczyły:
• gruntów pod bud. mieszkaniowym
• gruntów pod działalnością
Jak stwierdzono wyŜej , po dokonaniu aktualizacji opłat za uŜytkowanie wieczyste dochód z w/w opłat znacznie się
zwiększył i uzyskano kwotę – 40 777,90zł.
JeŜeli chodzi o najem i dzierŜawę gruntów to są to przypadki pojedyncze, a najem lub dzierŜawa krótkotrwała na
niewielkie powierzchnie gruntu. JednakŜe są równieŜ umowy zawarte na czas nieokreślony i na dzień 31 grudnia
2010r. sytuacja gruntów przekazanych tymi umowami przedstawia się następująco:
- grunt przekazany w najem
- 1,9752 ha
- grunt przekazany w dzierŜawę - 1,1400 ha
Dochody z najmu i dzierŜawy gruntów uzyskane w wyniku zawarcia umów na czas nieokreślony bądź na okres 3 lat
wyniosły – 82 682,30 zł.

49

SPRAWOZDANIA ROCZNE
z wykonania planu finansowego jednostek podległych

Szczegółowe sprawozdania o realizacji planów finansowych w 2010 roku jednostek podległych i
instytucji kultury, stanowią załączniki do niniejszej informacji:
1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań opieki i pomocy społecznej,
2. Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki,
4.

Instytucji Kultury:
- Gminnego Ośrodka Kultury,
- Gminnej Biblioteki Publicznej.

Oprac. Skarbnik Gminy
Mirosława Stolc

