Umorzenia zaległości podatkowych wynikających z decyzji Burmistrza na dzień
30 czerwiec 2022 roku wyniosły ogółem 314,00 zi z czego 42,00 zl przypada na podatek od
nieruchomości, a na podatek rolny 272,00 zł. Rozłożenia na raty zaległości wyniosły %cznie
l 682,Olzł, z czego l 221,Ol zł przypada na podatek od nieruchomości, a 461,00 zł na odsetki.

Id: 9CCBEC69-FDE8-4150-BD]8-B4421A3AB78A. Podpisany
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r

J

Wydalki bieżące

DzialI Rozdzial
ólO

I

W

Rolnictwoslowxeetwo

ól009

Społki svodne

Wykonanie

Plan

Tresc

)!%
s

%.Th

%

1249502,95

1156934,60 92,59%

30 750J)O

O,00 0,00%

Do(acja celowa z budżetii na finansowanie lub dofinansowanie zadań

2830 ?zleconycli do realizac3i pozostalym jednostkom niezaliczanyi'n do sektora
finansów publicznych

Domcja dla spólki wodnej na bieźące utrzymrrnie urządzeii wodi;vcIi - plrrnowann rerrli'uicjtr zadania vii // półroczu po otrzvmtrniu domcji Urzędu
Marszałkowskiego

r

01030

Izbyrohiicze

26 000,00

mtm

]

1414:3,88 54,18%

""""" """""""'z""s""s"'o""Wp}atyffirnfW"na"rzeczizbrolniczychwwysokości2%uzyskanychwpływów 26000l0o 14243188 541780/O
z podalku ro{nego

r

Tlplata 2% wplywów z podatku roliiego na rzecz Izb Rolnicz?vch zgodnie z art. 35 ust ] ustawv z dnia 14.12.1 995r. ii tzbacly rolnicz,vch

r

ól044

' " ->"?
!at

'infrasimkturasamta?nawm

1: ,s >,ęł

b»"ł"aa».""7

4530 Podatekodtowarowius+ug(VAT)

r

393604,00

343541J7 87:l'8oA

39360400

343541,77 8728%

l

ROZ]iCZenie pOdatku VA T Z Itrt ubiegłyCll (kanaliZaCja SikOrZl kanaliZaCja Mśniewtr)
01095

799148,95

Pozostała clziałalnosc

4010 Wynagrodzeniaosobowe-pracowników

I

€=-=-=---------=+a Fundusz pracy
WZakup materiałów i wyposażenia
Wgi'4ne oplaty i składki

799148,95 100,0(m

13 000,00

13 000,00 100,O0%

2 223,00

2 223,00 100,O0%

€
783 479,36

783 479,36 100,OO%

Wypłata rolnikom zwrotu części podntku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z jej obsługą zgodnie z ustrtwą z dnia 10. 03. 2006r. o
zwrocie podntku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzys@wanego do produkcfr rolnej wraz z koszmmi obslugi wvpłm

500 *

mmm

Handel,!

50095

r

?lm

M

Pozostała halalnosc

?ah'l;.J

(t

2oazenia agency5no-prosvizy5ne
Ąs+ug pozostałych

r

4000(},0«)

14241,52 35,6(I%

40 000,00

14 241,52 35,60%

25 000,00

6 266,80 25 07%

15000,00

7974,72 53,16%

]

Inktrso dla znrz«ydc)i targowiska, koszffl ulrzymania mrgowłska (uslugi komunalne, toi-źoi, przeghyd techniczny budynku)
600

vt?
?

Transporttlącmou
60004

mmi

x?

a

' 452351,1}3

Illl

312298,')4 '69,04%

Lokalny transport zbiorowy
mm
o(acja celowa o(rzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

250(X),00

25000,00 100,00%

2710 jjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań

25000,00

25000,00 100,00%

.eżącycli

r

1

Dotacja dla Powimu iia rerdizricję utdania orgtrnizacji publicznego trnnsportu zbiorowego w obszarze Powiatu Sępoleńskiego
60016

427 351,03

Drogi publicmie gmmne

Qm-ateria+ow i wyposażenia
14270 IZakup usług remomowych
4300 Zakup ushig pozi:ista§ch

J

287 298,94 67,23oA

21255,40

14566,7i 68,53%

82 903,00

44 974,92 54,25%

323192,63

227757,31 70,47%

WVdatki DUiqZane Z utrZ,Vmanienl dróg gminn,VCII (IlnprrrĄV, relnOnty, kOnSerwaCje, Odsnieżame, praCa równiarki, WalCtr, ładgwarki, itp.), kOSZtJ

opracowtrnitr dokumentacfi do0iczącej budowv dróg oraz wydatki rerilizowane przez sołectwrr w rtrmach Funduszu Sołeckiego dotyczqce utrzymania dróg
zgotinie z zaiącznihiem nr s. wyhonaiiie pianu w wv=szey wysohoici związane 3est z wyzszym ni'z w iatach ubiegłych zimowym utrzymaniem rirrig w i
półroczu.
630

Turystyka

63003

:ffl
g'»aa
'?lłA

Zadama w zakreste upowszechnianta tu+ystykt

?@§Jl

{j

?bup maieriałów i wyposażenia
14300 IZakup us}ug pozostalych

r

r

21(ló0,00

744t,03 35,4S%

16000,ó0

7445,03 4653%

fl
i4 000,00

'42,771 2,14% I
7 402,26 52,87%

WJdtltki zwiQZalle Z utrZJllmllielll ktlPieliSk« Ilad JeZiOrelll JuCllllCZ (svylulgrOdZellie Zn rejeStr(ICj« luryStów, ybierrtnie oplnt, sprZ4tame /l/IlżJl i pOl(l
namiOtOWegO: wVWóZ nieCZJSlnśCi p%lllĘVCll i Sta4VCll, SerwiS TOI TOI, dZierzttwtr pOjelllllika na snlieCi ilp.) %I więksrym wymiarZe pltrn0'wrne Sq W SeZOnże
lelnim (lipiec - wrzesierł), z uwagż na clinrakter dzitrłalności.
63095

T

Pozostala dzialalnośc

ę

0',00',l li' Il'. i, ' 0 :0 0 %", ', : ',l,l,',',l

5 000,00i

0,001 0,O0%

Dotacje celowe z budżełu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w

2360 ?trybie art. 22 ! ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym dzialalność pożyłku publicznego

l

Dolacje dla stowar3vszeri - '?godnie z zalt(cviikient nr 6

Id: 9CCBEC69-FDE8-4150-BDl8-B4421A3AB78A. Podpisany
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Gospodarkamteszkanxowa -ax>.. = y
Gospodarka @rnntanu 1 nienichontosciaini

700,[,
7 005
4210

Zakup maierialów i wyposazenia

A.-1-3ł5 000,(}0
65000 ,0
21 200,00

-631 379,75 45,92oA a
303 64,42

,7%

14 556,89

68,66%

Zakup nlateriałóW dO lOk(Ili użJtk0p!ICh InkublltOr (śrOdki Cz,!IStOsCi, drabinti), CAS ( nLill. materiał!I budowlalle dO drObn,!ICII ntrprtrw, art. biurOWe,
wyposnżenie). ul. Szkolna (maleriały budowlane do remontu pomieszczeń - drzwi, parrrpety)i

I 14260lZakupenergii l 170000,001 102428,331 60,25%

Zakup WOdJl, energii elektryCZllejl Cieplllejl gaZu dO IOktrli uzylkowJCll (JnkubatOr, CAS, Spallled, SZale0; uiyżSZe WJkOnanie W Z'uriQZku Ze WZrostem Cen,
mozliwa zmiana planu w // półroczu

I 14270lZakupushigremon(oq'ch - l 49100,001 6194,431 12,62%

' Inkubator (konserwacja gnśnic, nnpraw«r oŃietlenia ewakuacyjnego, w)miiantr zamków), Spamed (koiiseruracja urządzeń dźwigoąlich, remont
pomieszczeń), CAS (konserwar:ję dźwigu - windy oraz naprawa uszkodzonych poręclv dębowych na klatce sclyodowei)

I 14300lZakupusługpozostałych - l 243 500,001 102 734,921 42,19%

i ]Qmttybucja energi/ elektryczneJ monitoring, usługi komunalne, przeglqd,v (lokale użvtkowe) Operaźy sztrcunkowe nieruchomościi wvcen,v
nieruchomości, ogłoszemn dotyczące sprzedrrży, najmu, usługi geodezvjne - podział,v działek, kopie mtrp - zlecenia w trakcie realizacji stąd niż:ize
lvykonanie.

I 14360IOp+atyztytułuzakupuushigtelekomunikacyjnych l - 2200,001 957,r5143,51%
USługi lelefOniCzne, internetOWe InkubalOr, CAS - Znlian,V OperatOra Stqd mZSZe w,vkOnanie

I 14430lRózneop}atyiskladki ' I '-' 2800,001 ' 500,00117,86o/o
Ubezpłeczenie bud)inków - plan retrlizowan)i zgodnie z umowty z ubezpiecz3icielem

"' I 14480lPoda(ekodnieruchomości I - 151 800,001 66982,001 44,13%
Podatek od nierucliomości gmiiyn)ich - zgodnie z deklaracją

I

Il14520 l-=-=-=-=-=-------------=- ll - 9400,00l 9310,70 199,05%'
Opłata za użytkowanie wieczyste maJątku Sktrrbu Państwa - płama jednorazowo +ii I półroczu

Gaspxbossamb m'teszkantowyrn zasobem gńny '

l

11
4210

Zakup materia+ów i wyposażenia

725 000,0ó

327 715,33

45,20%

6 500,00

4 79195

73,81%

Zakup wvposa'zenia i maleriałów do remontu lokali komuixali;ych (m.in. drzwi, okna uI. Hallera 9/4 - phrn renlizowanv wg potrzeb; większość zakupów
dokontrno w I pólroczu

l 14260lZakupenergii " ' l - 3]000,001 20866,88167,31%

Zakup wo«iy, oleju opałowego Radońsk, energir elektrycznej do bu4vnków komunaln,vch; wvższe wvkonnnie w zwiqzku z po%vżkanyi cen energii,
mozliwa zmłana planu w II półroczu

I -14270lZakupusługremontowych I - 44000,001 29]81,68166,32%Prace remontowe w budynkach komunalnycly n'i.in. naprawa centralnego ogrzewania Radońsk, remont lokalu ul. Hallera 9/4, remont lokalu Plac
WOlnOśCi, IOk(Ile k0munalne Wł0śCibórl); remOntJ renlilOWane W,!, prZJjęlegO hnrmOn0gran}u Stqd WJbZe 14'JkOnanle

I 14300lZakupusługpozostalych l "' 497000,001 -217584,30143,78%

QVStrJbuCja energii elektrJCZnej, nlOnitOring, uSługi kOmun(Ilne, ]l.VdrauliCZne, prZeglQdJi kOSZd WQól'lOt;-ttl' NlZSZe WVkOnanle W Za"iQZku Z P'at'o"i'l
zobowiqzań zn czerwiec w lipcu.

l

ll14400 l::::2:'-'-=-=-=-="-'-'-"-=-=-I l"- 140000,001 - 53309,'141 38','08o/o

" Koszty zarządu zasobem komunaln.ym - nizsze wvkniitrnie w zawiązku z pltrmością zobowiqzań za czerwiec w lipcu. -

I j4430lRi'żneoplatyiskładki I 3500,001 1 975,381 56,44%Koszffl ubezpieczenia mźenia - realhacja zgodna z umową z ubezpiec',vciele»iy
I 14530IPoda(ekodtowarówiusług(VAT)'- I 3'000,001 0,001 0,OOoA
710 "

#s-

Podatek vat - budzelowahie wydatku tra vat wg potrzeb
,t,,,,i;(ilii{
'Illllilillliil:l,il«

j)zia4 en%;wa 5 a"4'bJv- {'n"f7J )x$ l,,/, ' a- zq-4po;s " a@- yaoo%, a
Planyzagospoćlatówaniayirzestrzennegci ,

llOO4
4110
4ł70

Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe

3$,fs

iisoo@,oo

17 392,20

200,00

0,00

0,00%

] 150,00

o,oo

0,00%

14,14%

W.VnagrOdZenie Z tytułu prĘVgOtOWania planóW ZtrgOSpOdarOWtrnia prZeStrZennegO, wVdllwtrnia Opinii prZeZ (ynlirmq KOÓlisję UrbtrniStycZnq OraZ dec.Vzii 0
warunkach zabudowy realizowanvch w oparciu o unwwr, cywilno-prawnq- zlecenia wg potrzeb

l 14300lZakupuslugpozostahlch l " }l6'650,001 17392,'201 14,91%

H'ydntki zwiqZane Z ZtrgOSpOdtrrmvtrnie»il prZestrZennJm (prOjekty decVzii-dOlyCZqCe Warunków ZabudOĄV, planJ, kOSZty decVrji adminiStracyjnJCll, uSługi
l1035

praWne, InWentttryZaC)e ĘeOdtZyne H%ksZosC planu ZrettllZ«nsYlna %dZle W IlpOłrOCZu Stqd nlZSZe WJkOmnle
Cmtarze
115 50ń,00
56 609,28
4210

Zakup materiałów i wyposazenia

2 000,00

0,00

«

49,OI%
0,00%

Wydatki związtrne z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych- realizncja w)idatków zaplanowana iii // półroczu (Ńięto zmtrrłycli)

l 14300 IZakup uslug pozostalych - I 113 500,001 56 609,281 49,88%
Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego (umowa na zarząd z ZTiU Sp. z o.o.)

750;'

Adm{nistrac3m publia tc - - =
czędy svo3;módzkie

75011
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 643 820,43
194 :ayo,sa
194270,86

102 978,77

53,Olo/o

Wydatki powyzsr.vcli paragrafów doźyczą koszlów wynngrodzeń za pracę dltr pracowników zatrudnionvcli w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim
do realizacji zadaii zlecoyrych.

Id: 9CCBEC69-FDE8-4l 50-BDl 8-B442 1A3AB78A. Podpisany

l

3 162 113,45 49,22%102 978,71 "'.',',',',',),ó, ellOll.l'%l':

l
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r

75022

Rady gnun (miast i mxasf na pmwach powiatu)
3030 Różne oidatki na rzecz osób fizycznych

268 ó00,00

128 232135 47,F=5%

230 000,00

113 470,00 49,33%

-=-=-=-=-=-==-=-=------==-=-=-------=-,-=-===-==-=-===-=-, l
-=-=-------------=-=--------,-=,-"'1
Qidntki dot)czą m.in. zakupu wi«p:anki okolicznościo++iej. Glówne wydatki tego paragrafu wykonane będą w // półroczu stqd nizsze wykonariie (sesje

I

zdalne)

l

fl 14220 IZakup sroavasv żywności
Ztrkup art.. spoż,vwczycli na sesję Rad.y A(iejskiej - »yUsze wykontrnie zwią'tnne z prowadzeniem sesji zdalnych w zsvir'4zku z covid-] 9
4300 Zakup uslug pozosta%ch

l

25 000,00
za czerwiec w lipcu

4360 0pjaty z tytuhi zakupu-uslug telekomunikacyjnych

r

9 801,56 39,21%

Hydatki obejmują m.in. rejeslracia sesjf 7T', usługa slreamiiigu, usługtr koiiweneji utpisu trudio; nizsze wvkonanie w rwiqzku z platnościq zobowiqza»i
10 000,00

WVdatki rwiQZane Z uSługq telefOnii kOnu5rkOWej f StaCjonarnej OraZ Irslug internetow,VCh (tableffl dltr radn,VCh) NibZe wVkOnanie zwiqZane Ze Zmianq
taryf - ewentualm korekta planu w II pólroczu

75023

5113285,66

u4y g? (mxast i nuast na prawach powtatu)

1

4 14],31 41,4]%

1

2975335,6B 58,19%

Dotacje celowe przekazane do samorządu svo3evtódzma na zadania bieżące

23391realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednos(kami
samorz4du terytorialnego

r

Dotacjtr celowa na rerrlizację projektu pn.: rnfostrtrda Kujaw i Pomorut 2. 0" - ffltulem partycypacfx wydatków partnera Ij. Gminy w części wyyyiaganego
wkładu własnego realizowariego zrrdania wspólnego w zakresie dzialań promoc.yjnych i zarzadzama projektem

3020 Wy-datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

20000,00

1

6349,87 31,75%

Wvdatki tego parngrnfu dolyczą refundacfr kosUów poiiiesioi;vcli ria znkup okularów korygujących dla pracowników pracującycli przy konyputerach,
ekwiwalentem za odzież roboczr4. Pracownicy zatrudnieni na czas iiieokreślony (konserwmor, sprzątaczka, archiwism) otrzymnjq ekwimlent za odziez
roboczą w II półroczu stąd niżsr:e wykonnnie niz zaplanowane. Refundacja kosUów poniesionycli na zakup okularów korygując.ycli odb.ywa się

r r

sukcesywnie według bieżących potrzeb pracowiiików.

Fmnmynmgroazenia osobowe pracowników
140401 Dodałkowe wynagrodzenie roczne

3 220 204,97

l 699 602132 52,78%

279 795,03 279 795,031 100,OO%l

Wydatki ww paragrafów obejmujq wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnioiiych w Urzędzie Miejskim w
:%pólnie Krnjeńskini oraz wydatki związane z finansowaniem w?ynagrodzeń dla osób zatrudnioiiych w ramacli robót publicznych, prac interwencyjn.ych,
4ektywności po stazacli.
4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne

Wn d-usz - p r a (} y

590 000,00

349 178,05 59,18%

60 583,00

35 682,61 58,90%

r

Wydatk/ ww paragrafów obejmujq koszty składek iia ubezpieczenie społeczne i FP pracowników Urzędu Miejskiego. Wyższe w)ikonanie na paragraftrch

r

Wydntk-i rwiąztme z zawar5mi umowami zlecenia m.in. zlecenia informatyczne zwitlzane z bieżąc,vm funkcjonowaiiieni Urzędu oraz zlecenia

rwiązane z ograniczeniem rwolmeń uslawowych w zakresie skŁ na FP.
12 600,00

4170 Wynagrodzeniabezosobowe

6 300,00 50,O0%

jednorazowe (kotyliony itp. )
129 774,30

4210 Zakup materia+ów i wyposażenia

1
]

86 004,67 66,27%

I i

Wydatki tego paragrafu obejmujq n't.in. zakup materinłów biurowych, artykuMw chemiczn,vch i przenyysłowych, tuszy, tonerów do drukarek, wiązanek
okolicznościowych, środków uti'zymania cz,vstości, druków nkcydensowych, pieczqtek, książek, czasopisin i opracowań, akcesoriów kompuieroąych,
części do kserokopiarek i drukarek, pucharów i drobnych upominków w zwiqzku z pełnieniem funkcfr reprezenmcyjnej Buriyiistrza Sępólmr Kraj. Qiższe

w,vkonanie zwiqzane jest z zakupem c4ci ww materiałów ria okres całego roku oraz zakupanyź jednorazowvmi oraz wzrostem cen

r

l

j?Zakup środków żywności

I

ę

f,

]

Qidatki dot)iczą zakupu ar@kułów spozywczych - wg potrzeb
150 000,00

4260 Zakup energii

89 356,37 59,57%

Wydatki zwiqztrne z zakupem energii elektrycznej, cieplnej, wody. Wyższe wykonanie w zsviązku ze wzrostem cen. Możliwa zmian planu w // pólroczu
4270 Zakup uslug remonłowych
10 767,70
9 135,51 84,84%

Wydalki związane iii.in. z konserwaclty oprogramowania narzędziowego (KSZOB, PODA TKI, KASA, EUDŻET, A UTA, REJES TR R4 T, ZEZWOLENIA
ALKOHOLO FFE. CZYNSZE, PŁ4 CE, USC WIN, SEL WIN), konserwaęq uruydzeń kopiujących, drukarek, konserwrrcją gnr%ic oraz urz«ydzeii
d5Vigow,Vćh, prtrCami remOntOW)Imi. 14'rększOsćprtrC renlOntOWJCh ZaplanOWtrn0 sv IpółrOCZu Stqd WJZSZe WJkOnanie.

r

4280 Zakup uslug zdrowotnych

i

5 000,001

m,.?

Wydntk/ tego paragrafu doyczą wstępnycli i okresowycli badati lekarskich dla pracowiiików Urzędu Miejskiego w Sępóliiie Krajeńskim, pracowników
zatrudnion)ich w ranurch robót publiczn,vch oraz osób wykonujących pracę na podstawie wyroku sądu (odprtrcowanie kar,v pozba»iienia wolności). Plnn
realizowany wg zawartycli umów o pracę.
4300 Zakup us+ug pozosłałych

1

402143,66 265857,86 66,Il%"'-1

WJdatki teg0 paragrafu Obejmujq m.in. utkup usługipOCZt0wej, usługipraWnej, usługi nlOllilOringu gvStenllŁ alarmOwegO f kOnlrOli budJnku UrZędu
AłlelSklegO Il' Sępólnle Kl'ajeńSkiln, hier:!(IWę Celltr(Ili lelefOnlCZlleJi PrZeglqd kSerOk0pi(Irek, Opłalę Za abOnament B]T'. Oplatę Za elektrOniCZlle SkrZ,Vlłki
podawcze, za bazę danycli ornz stronę www iia serwerze, opłtrtę r.a domeny, koszty aktualizncfr programów homputerowych, koszt)i odnowiema
ceryfiktrtu (podpisy elektroniczne), zakup licencji do progrtrmów komputerowvch (np. LEX), opłatę za transnkcje i dzierżawę POLCARD, Jlngowtrnie
miasta. Większą częM planowaiiych prac wykonano w ] półroczu stąd wyzsze wykonaryie

r
r

r

4360 0p}aty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych
Wydarki zwiqzane z usługq telefomi koinórkowej, Internet.

Id: 9CCBEC69-FDE8-4150-BD]8-B442]A3AB78A. Podpisany

39 000,00

{8 9931091 48,70%"' 1
1

Strona 25

I 14410lPodróżeslużbowekrajowe l 17000,001 "' 7105,4514],80%
Wvdatki dot,vczą kosztów delegacji służbowvcli krajoigvcli pracowników Ur:ędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. Mększość wvdmków pltuxuje się w //
półi'oczu stqd niższe wykonanie

l I 4430 IR6żne oplaty i skladki I 35 000,001 Il 769,'l il 33,63%
W)idalkr związane z ubezpieczenianyi majątkowymi - wydatek renlizowany zgodnie z umowq z ubezpiecz)icieleni

I - 14440IOdpisynazakladowyfunduszswiadczeńsoc3alnych -' I 119917,001 89937,751 75,00%
Odpis iia Zakładowy Fuiidusz Świadczeń Socjalnycli.

l 14700lSzkoleniapracownikównie%dącychczlonkamikorpususlużbycywilneI I ' 13000,001 11341,3]187,24%

Wvdtrtki tego paragrafu to koszty szkoleń, kursów i konferencfr, w którycli wzięli udział pracownic.v Urzędu A(iejskiego w Sępólnie Krajeńskim. Główne

i w)idatki xego pnragrafu zrealłzownno w I pólroczu

'- I 14710lWpłatynaPPKf'inansowaneprzezp'odmiotz'atiudnia3ący I 5000,001 3496,831 69,94%
Wplaq mr PPK - na podstawie deklaracji pracowników, możliwa zmiana planu w II pMroczu w związku ze wzrmteni wynagrodzeń

Promo4 a )ednostek sarnorządu tei)tonalnego

150 000,00

IOI 212,84

67.48%

3]8,15

318,15

100,00%

183,05

18],85

99,34%

10 000,00

4391,10

43,91%

5 948,13

100,O0%

3 399,81

100,00%

Wynayrodzenia bezosobowe

4ł79

Wynagrodzenia bezosobosve

42]0

Zahip materiałów i wyposażenia

4217

Zakup małeriałów i wyposażenia

5 948,13

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

3 399,87

l

4177

Zakup artykulów promocyjyrych - ulotki, gadzeq, banery, publikacje promocyjne itp. w @m realizacjtr projektu ,.Promocja sportowo-turystyczna,
kullurrrlna i hisloryczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organiztrcję w)idarzeń, wydrniie folderu oraz publikację książki" dofintrnsowanie PROW
63,63 % - większość zakupów zrealizowano w / półroczu w związku z zakończenieiii realizacji projektu stąd wvższe wvkorurnie
4300

Zakup us+ug pozosta+ych

80 778,30

56010,07

69,34%

4307

Zakup usług pozostałych

12 326,72

12 326,72

100,00%

4309

Zakup usług pozostahlch

7 045,18

7 045,18

}00,OOoA

Zakup usług d0fflCZqc,V realiZaCfxfilnlOw!ICh W TVB, kmllpanii reklnnlOWJCll, infOrn{aCji radiOwyCll, materiałóW praSOw)ICh OraZ kosZtóW inlpreZ
OkOliCZllOsCiow,VCll prOmujqc-VCI Gmim;I W hm re«liZnCja prOjektu ,,PrOn{OCja SpOrtow0-tury$CZna, kulhirtrlna i IliStOryCzna gmillJ SępólnO Krajenr;kie
poprzez organizacjr, wydarzeń, wydanie folderu oraz publikrrcję ksiązki" dofinansowanie PRO W 63,63 % ; większoM zakupów zrenlizowano w I półroczu
w zsvżqzkii z zakończeniem retrlżzacii proiektu stąd wvzsze wykonanie

'-"'I 14430lRózneop}atyiskładki I - 30000,001 Il591j'7138,64%
Składki ćZłOnkOwSkie ZMP, StOWarZ,VSZenie MiaSt Króltr KaZimierZn Melkieg0, SalulariS - Składki płatnejednOraZOvvO W IpółroCztt. Skł. LGR, LGD
płtrtne w I] półroczu

CentnnnProlektówPokkaćyfrowa a-

57

- Jl3 789,89

0,00"A

Wynagrodzenia bezosobowe

50 408,Ol

o,oo

0,00%

4307

Wynagrodzenia bezosobowe

9 360,28

o,oo

0,OO%

4707

Zakup nmterłałów i wyposazenia

54021,60

0,00

0,00%

l

o,oo

42ł7

Zakiip sprzętu i oprogramowań informmyczn,pch w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" realizowanego ze środków Europeiskiego Funduszu Rozwoju
Regiombnego iii rnmncli Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na Iata 201 4-2020. Planowantr renlizacja zadrinżtr w II prMroczu
75085
Wspóhm obs%a 3eAaogkek samorządii terytoriahiego
- 698 962,02
.356045,40 50,94oA
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 000,00

533,36

26,67o/o

Świadcr.etria EHP dla pracowników. Kolejne :%ładczenia zwiqzaiie z bhp realizowane S4 corocznie w IV kw.
4010
4040

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Sk}adki na ubezpieczenia spoleczne

4120

Skladki na Fundusz Pracy

47497],43

234 712,15

49,42%

36 033,59

36 033,59

100,OOo/o

88 203,00

48 407,54

54,88%

7 590,00

3 738,41

49,25%

Wydatki to wvnagrodzenia osobowe (6 etatów) wraz z pochodiymi, zatrudnionycli ncr podstawie umowv o pracę

I 14190lNagrrodykonkursowe l 6000,001 597,941 9,97%

Zakupy nagród dla uczniów biorqcych udzitd w konkursach gminn.ych. Realizacja planu uzależmotra od wyników konkursu stąd trudności w
precyzyii;vm osztrcowaniu planu.MoUiwa rerilizacia planu w // półroczu

I 142]OlZakupmateriałówiwyposażenia - l 12000,001 1374,831 H,46o/o
Wydaiki dotyczą znkupu art. biurow.ych, porndników, progra»rufiw konyputerow.ycli itp. WłększoM wydatków zaplnnowano w I półroczu

l 14270lZakupuslugremontowych I 2000',001 651,901 32,60%
Środki przevyaczoiie iia usługę konseruracfi i naprwwy sprzętu biurowego - zakup planowtmy w ]I półroczu

l

Eadania medycyn.y pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z znświadczeniami lekarskimi i ter»niiurny/ w nich określonynyi

l

l 14280lZakupusługzdrowotnych I 300,001 50,'001 16,67%
l 14300lZakupusługpozostały'ch I 35 200,001 14 178,501 40,28% Do wvdatków usług pozostalvch ztrliczono roczne opłal'v liceiic,vjne programów pltrce, księgowość ,ochrony antywirusowej, koszff'rw%zane z RODO iva
podstawie zawarte) unyo wv, opłaty poczlowe oraz Oplaty bankowe. Wykoiianie ponrzej 50 % rwiqzarie jesl z brnkient obcirlZenia Z/I uz,vlkowaiiie biur za /
pólrocze z Urzędu A(iejskiego.

l

Il143301 ::,:r:,r=::;::=,=::=::"=-=-"-'-'-=-'-'-"-'-' l l i5 000,001l =isgg,sil130,67oA

R4undacja koszlów wychowtrnia przedszkoliiego za dzieci zamieszkrrłe na lerenie Gmin)i Sępólno Krajeńskie, uczęszczajtyce do przedszkoli
prowadzon.vch przez inne gminy. Plan retrlizowany wg potrzeb, trudny do oszacowtrnia stad niskie wvkonanie i możliwa korekta planu w II półroczu

Id: 9CCBEC69-FDE8-41 50-BD l8-B442 lA3AB 78A. Podpisany
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I l 4360 lOplaty z tytułu zakupu us}ug telekomunikacyjnych I 6 400,001 2 456,37 I 38,38%
Koszty uslug telefoniczn,vch, internetowycli - iiiższe »gvkonanie w zwiqzku ze zmirma mrvf

l 14410lPodrózesluzbowekra3owe I 1000,001 0,001 0,00%
Koszty delegttcji pracowniczycli - możliwa renlizacja planu w ]I pólroczu

l 14430lRózneopłatyiskladki l 400,001 {41,001 35,25oA
Koszty ubezpieczenia majqtkowego- plan realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem

I I 4440 lOdpisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnycli l Il 364,001 8 570,001 75,4 l %
Odpis na ZFSS

l 14700lSzkoleniapracownikównie%dącycliczlonkamikorpusus}użbycywilnej l 500,001 0,001 0,OO%
Koszty szkoleń - większośr: szkoleii zaplanowano w ]] półroczu stqd nie wvkonaiio planu

Pozostała bmhdnosc ,

75095

Rózne wydatki na rzecz osób 'nzycznych

3030

l ló5 512,(10

98308,41

8,89%

121 000,00

87 046,00

71,94oA

Wydmki obeimują diety dla sołźysów / przewodniczqcyc]i zarządów osiedli - w)vf.sze wykonanie w związku z podwvżką diet soleckicli. Znyiamr planu w Jl
pÓłroczu

I 14100lWynagrodzeniaagencyjno-prowizyjne I 10000,001 4520,001 45,20%
Inkasa dla sołtysów,

I 142171Zakupma{eriałówiwyposażenia l 950152,001 0,001 0,OOoA
Projekt " TVsparcie dzieci z rodzi»i pegeerowskicli w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowany przez Urząd Miejski - ogłoszono przemrg na zakup
sprzętu komputerowego, realizacja projektu w II pólroczu

I 14300lZakupushigpozostalych l 8000,001 0,001 0,00%
Dotacja celowa na zakup masztu i flngi w rrrmach projektu "Pod biało-czerwoną" - planowana realizacja zadanitr w II półroczu

l I 4367 IOp}aty z tytulu zakupu usług telekomunikacyjnych I 2 360,001 0,001 0,00%
Projekt " Wspnrcie dziecf z rodzin pegeerowskicli w rozsvoju c)frowvm - Granty PPGR" realizowanv przez Urząd Miejski - realizacja projektu w II
półroczu

l 146}OIKoszty postępowania sądovveyo i prokuratorskiego I 14 000,001 6 742,41 I '48',"] 6%
KOSZff egZeku«yjne, Opłaly kOillOrniCZe, kOSZt)I ZttstępStwa prOCesOWeg0 - IlizSZe wVkOnanie planu zwiqZaneJest Z tOCZqCJmi SiępostępOwaniamł. W
trakcie roku trudno precyzyinie oszacowtw: plan ze względu na sper)ftkę wydatku. Zmiamr plrrnu w // półroczu.

-:A451t(H)
-" ; :-'y
ś

70,80'P,!-

3 677,00

1841,00

50,07%

3 677,OO

] 841,00

50,07%

urm !Sbń %pTezydentO's mlast i)raz refea
renda gmnt/ne, poWlat0we 1
wolee.

2 610,00

2610,00

ifl

3030

Różne wydatki na rzecz osób t'izycznych

2 550,00

2 550,00

100,O0%

4010

Wynagrodzenia osobosrse pracowników

51,OC

51,00

100,00%

4]10

Skladki na ubezpieczenia społeczne

8,73

8,73

100,00%

4]20

Skiadki na Fundusz Pracy

0,27

0,27

100,OO%

1846 738,55

1055 231,62
96 160,55

57,14%

158 005,80
23 000,00

21 074,75

91,63%

}

)
0#
}%
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r'zrĄy ria&lnych orBanów władzy państwo'vvel, koritroh 1 ochronyprwa

75101
4300

Zakup uslug pozostałych

,.:'!;-%

Konserwacja oprogramowania do0iczącego prowadzenia spisu wyborców

W)Ib09 (kl,q4 gnuri, rad powtatoW Ł seJrrakóW WOJeąh. 4bQry ffióJŃósv,

Dotacja na wybory uzupełniające do Rti4v Miejskiej
.754
75412
2820

Bezpxemhtwo publiczne l ochrona przeciwpożaro'nta
Ochotniaz&,strazepozame ' a Dot:4c3a celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansffiwa;ie-"'
zadań zleconych do realizac3i stowarzyszeniom

60,86!A

Dotacje dla stowar',vszeri - zgodnie z załącznikieni nr 6

I 13020 IWyda(ki osobo;e ;iezaliczone do s+rynagrodzen l 16 000,001 10 153,001 63,46%
Ek'wiwalenty za akcje ratunkowe oraz diety ztr szkolenia i r3wiczenia strażtrków OSP - plan uzależmon.y od ilości akcjf ratunkowych
4110

Skladki na ubezpieczenia spoleczne

4]70

Wynagmdzenia bezosobowe

900,00

336,86

37,43%

40 200,00

16 745,00

41,65%

W)imrgrodzenia opermorów sprzętu p-poż za utrzymanie go w gotowosci bojowei - umowa zlecenia. Plan nie został wykontrny w 50% ponieważ
w.pnagrodzenie za czerwiec płnme jest zgodnie z unyową do 5 lipca (plamość z dołu).

I l 42{OIZakupmaieriałówi wyposażenia l 26000,001 21 228,891 81,65%
Zakup materżał«jw j wyposazenta w zwżązku z utrzymanżem sprzęm p-(;óź w gotowoścł bojowej (othłeż ocjyonna. palżwo, częścł zamjenne, mrzymanłe
remiz strnżackicli itp. ) zakupem materiałów do bieżącego remotrtu remiz - pkrn w większości zrealizowano w T półroczu w rwiązku z zaplanowan,vini
r,akupami i remontami.

l 14260lZakupenergii I 13000,001 5372,131 41,32%

KosZźy utrlVmal1ia renliZ StrazaCkiCll - Ztrkup ellergii elektryCZnej, WOd,V, CO, koszźy akcjipOżar0wVCll. NiżsZe WJkrmallie Ztt Względu ?la nuliejSZe kOSZtJ
utrzynmnia remiz. Zmiana planu w II półroczu

l 14270lZakupusługremon(oqch l 5 000,001 2 155,301 43,1{%
Konserwacja oraz biezące naprawv sprzętu gaśntczego, remont bra»ny garnzowej OSP Waldowo - plan w większości do realizacji w II pólroczu

Id: 9CCBEC69-FDE8-4 150-BD I8-B442 lA3AB 78A. Podpisany
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I

4300 Zakup uskig pozosłalych

l

26505,80

16134,47 60,87%

rivstrybucji energii itp. ) - phrii realźzowany zgodriie z zapotrzebowanieni stqd wyźsze wykoiumie

1

i

W

Bndania p!J(:]{Ol0giCZne kierOWCóW, OkreSOWe prZeglqd,V pOjaZdóW, Imługi tralMpOrtOWe, SZkOlenia, pVdatki d(NJCZqCe utrlVnlallia l'e}IliZ (IlSlubai

r

r

r

4360 0platy z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych

r
l

r

I

Koszty usług internetowycli OSP Wrrldowo
4430 Różne oplaty i skladki

r

7000,00

2765,15 39,50%

l

Ubezpieczenie strażrrków oraz sprzębi p-pof? - wvdatek realizowan,v zgodnie z zawartą u»miwą z ubezpiecz?vcielem
754 14

r

0brona cywilna

3 000,00

r

4210 Zakup materiałósy i wyposażeiiia

2 059,72 68,66%

ę

4300 Zakup ushig pozos(alych

2 000,00

ffi
l 164,35 58,22%

Zakup usług w zakresie obroi;v c,pwilnej (tabltce ostrzegawcze, materia% do magazynu OC, usługi Iransportowe) - w II półroczu, możliwa zmtrna planu

r

r

75495

ŁmP..

Pozos!aladziałalność

1685732,75

42]O Zakup ma(erialów i wyposażenia

5 641,35

4300 Zakup uslug pozosła§ch

] 680 091,40

r

@

Obsluga dlugu publicznego

.7i7Ą.z

Obsluga papterow wutosciowych, krećrykm 1 pożyczek )ednostek samorządu
t onalnego
.

1

1412930,63

219513,75 15,54o/.

728 lsOń«:i

zig 513,75 ao,x2%

ł

r

r

od samorządowych papierósv waitościowych lub zaciągniętych przez
9 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

:iig 513,751 30,12%

1

Odsetki od pożyczek zaciągnięfflcli w WF (M;;iG Ww Toruniu oraz kredytów - wvdatkf realizowane zgodnie z umowami

75704 Rofflxczenyz
hrtulu porr;czen i pp?anc3i udzielonych przez 8karb Pas? 684 18o,3
lub 5ednos$-sa+'norądu teiyŁaria{nepo
8030 Wyplaty z tytułu krajowycli poręczen i gwarancji

o,oo Oi00Vo

684 180,63 """" """"""""""0','00 """"0','O0% '

Zabezpieczenie spłmy pof.,vczek przez ZGK sp. z o. o. w Sępólnie KraJeńskim oraz ŻTiU Sp. z o. o. , których Gmina jest gwarantem - poż?vczki spłacoiio
zgodnie z liarmonogramem w związku z czvm iiie b.vlo komeczności realizacfr wvdatków w @ni paragrafie
758

r

5 641,35 100,00%
951 370,00 56,63%

Zakup dodatkowego wyposażenia na obiektach przeznaczon)ich dla ucliodzców z Ukrainy oraz koszly zakwaterowania i wyż)+wienia uchodźców na
obiektacli ztrtwierdzonych przez Wojewodę i domncly prywatnych

I-l

r

957011,35 56,77%

Roznerozliczeiiia

75818

Rezerwyogobieice}owe

%0 000,00

0,00 0,00%

gooooo,oo

O,ó0 0,00%

l 900000,00

0,00 0,00%

ffl

!

ffiWgezerwy

1

rezerwa ogólna - 600000 d
? rezerwa celowa mr renlizację zadań z zakresu ztrrz«ydzrinitt kryzysowego - 300 000 z/

Nie było koiiieczności uruchamiania rezerw stqd phui nie został wykonany
Oswiata i vvythowame
1mi
ffi.
80101
Szko+y podstawosve
amm
r
3020 Wyda(ki osobowe niezaliczone do svynagrodzen

22727951,08 11866959,80 52,21%

r

14 523 360,41
258459,00

7 656 743,47 52,72%
11926],26 46,14%

Wvdatki dotyczą dodatków wtejskicli , pomocv zdrowotnej dla nauczycieli w SP li Wałdowo ornz dofinansowanitr zakupu okularów korekcyjiycli

140]OlWynagrodzeniaosobowepracowników

2020130,30 944623,42 46,76%

4040 Dodałkowe wynagrodzenie roczne

127 697,35

I?41lOI'Składkinaubezpieczeniaspoleczne

r

4117 Sk)adki na ubezpieczenia społeczne
4120 Skladki na Fundusz Pracy

17]565,42

r

IuSkladki na Fundusz Pracy

r

r

127 697,35 100,00o/o

1705162,02 881095,10 51,67%
15 858,63 81,89%
W
4

81986,02 47,79%
l 106,60 44,80%

1

Wydatki dotyczq wvplm wvnagrodzeń i pochodn,vch dltr obsługi i administracft oraz 2 nngród jubileuszowych. Przecięlna liczłm zatrudnionycli w etatach
to 48,48

4ł70 Wynagrodzenia bezosobowe

44827,00

{4373,52 32,06%

4177 Wynagrodzenia bezosobowe

55 383,82

45 725,00 82,56%

Środki wydatkowano ntr- wynagrodzenia animatorów na 4 "Orlikacli" ( 41 70 ) , oraz wymrgrodzenia koord.vnatorów obsługującycli projekt "

1

KOmpetencje klucZem d0 przySZlOsCi" , którJ ZO';tanie Ztrnlknięty W Vll br.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

219 028,27

110 342,59 50,38%

4217 Zakup mmeriałósgv i wyposażenia
42]9 Zakup materiałóvv i wyposażenia

r

Srodki wvdatkowano na zakup m. biurowvcli, mnteriałów do drobnvcli napraw, opału, środków czvstości , paliwo do sprzętu gospodarczego , gilosze
mindectw , d3plomy. sprzęt sporlowy na "Orliki " oraz wyposa'zenia 0. pralka ,kosiarka , gaśnice , tel4ony oraz szafki dla uczniów . Wydatki u
udzialem środków rm0nych i wlasn,vch doqczq retrlizacfi programu Erasmus II i Erasnyus ///
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

183 229,05

1

Wydatki w kwocie 119.179, 05 do6iczą realizrtcfr programu "Laborntoria prz)iszłości " , który zostal zakończon)i a pozostałe to iiine -drobiye słu%ce
procesowj nturcznnia . Zakupy będą wykonane w Vll br. i dotyczty projektu "Kompetencje kluczem do przvsrJoścf " , który się zakońclv
4260 Zakup energii

235940,00

H481l,95 48,66%

Wydatkx do0'czq energu creplnej, elektrycr.ne) i gtrzu i wody ii' budynkrrch oswxatowycly

I

I

123 670,59 67,50%

f

4247 Zakup pomocy naukou'ych, dydaktycznych i ksi$ek

r

1
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I 14270lZakupusługremonłowych I 129550,001 24596,801 18,99%
W pierwsz)im półroczu poniesioiio wydatki na bieżqce konserwacje , przeglqdy i napraw)i sprzętu szkolnego i biurowego we wszystkicli jednostkacly .
IrT'ykonano wvmianę tynien nrr buriynku szkoĘp i Orlika w SP 3 ( po przejściu wichuty ) , naprawiono plac zabaw w Zbożu , częściowo zrealizowano
znleceriia p.poz. w N'tddowie oraz wykoiiaiio remont ławek yui kompleksie sportowym w Mśniewie. Pozoslałe zaphrnowaiie remonly zostamy
przeprowadzoiie w okresie wakacyjnym .
4280

Zakup uslug zdrowohiych

7310,00

960,00

13,13%

4289

Zakup uslug zdrowotnych

7 593,94

0,00

0,OOoA

W)idatki do0iczq opłat z OiWu med)icyn)i pracy i inn3icli badaii leknrskicli w zależności od zajmowrrnego strrnowiska . ffidatki zgodrie z źermiiiarzem

Iekarski»yi .Środki zaplanowano tez na badania Covid z zwiqzku z wviazdtrmi zagrtmiczn.ymf w ramach pi'ogramu Erasmus / Jl a nie były koniecziie do
w3ikoiiania .

I 14300lZakupuslugpozostalych l 330410,001 114252,751 34,58%
Gówne wydmki dotyczq : wvwóz nieczystości sta%cly , roczne oplaH licencyjne-nbonamentowe np.e-dziennik ,e-%iadecma, utrzymanie stron
internetOwVCll, OCllrOllJ alltywiruSOwe, OpłatJ Za dostęp d0 prZepiSóW On-line, kOrzVStllnie Z pOmieSzcZeń CSiR , uSł. dJStr.VbuCji energii elektryCZnej l
usl. kominiarskie, usŁ transportowe , monitoring węzła cieplnego , kontrole i przegkydy stanu technicznego i sanitarnego obiektów , usługi źnspektora

, RODO,konserwacjenawierzchmboiskibieżni,usługiinforma@czne,opłtrtybankowe.lf:ykontinieniŻszeniz50%zpowoduniekorzvstanitrz
pomieszczei4 CSiR w zaplanowayi)nn w)miirrrze ornz niższycly kosztów dvstrybucji energii elektrycznej poniesionych iii okresie.
4307

Zakup ushig pozoslałych

233 929,98

175 588,98

75,06%

4309

Zakup ushig pozos(ałych

28 87164

13 753,06

47,63%

W3idmki dofflczą projektu " Kompetencje kluczem do przysdości "- opłata Z(l prowadzenże zajęć oraz realizowaiyych programów Erasmus II i Erasmus
III ( koszty wvjtrzdów ztrgraniczn.pc]i ).

l l 4360 lOpłaty z tytulu ;akupu usług telekomunikacylnycli I 18 300,001 7 25 7,551 "" '39,66%
WJdatki ZgOdne Z Zawr0illi IlnlOwami na świadcZenie usług źeldOniCZnJCll, internetOWJCll. Ni'zsZe svykOnanie zwiqZane Ze Zmiana tar.vf

I 144łOIPodróżeshiżbowekra3owe l 3000,001 676,691 22,56%
Koszty delegacji pracownicz,vch - realizacjrr planu przewidziana i+i // półroczu (urucliomienie szkoleił dla iiauczycieli w zw%zku z now)my rokiem
szkolnyny)
4430

Różne opłaty i skladki

23 800,00

13 560,00

56,97%

4437

Różne opłaty i skladki

2 044,00

892,00

43,64%

4439

Różne opłaty i skladki

] 000,00

0,00

0,O0%

Koszty ubezpieczrA mtrjątkowych - realizowane zgodnie z umowa z ubezpieczycielem oraz opłaty środowiskowe. Koszt ubezpieczema wyjazdu
zagranicziiego dotyczqcego projektu Erasmus II i III . Przewidywtrne wykonanie rX-X br.

l I 4440 IOdpisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych I 618 086,001 463 710,001 75,02%
Odpis na ZFŚS
4700

Szkolenia pracowników nie%dących członkami korpusu s+użby cywilnej

6 oso,oo

2 330,00

38,51%

4707

Szkolenia pracomikósiv nie%dących członkami korpusu s}użby cywilnej

15 187,20

i5 187,20

100,OO%

'Szkolenia bhp w 4 jednoslkach . Pozostałe zaplanowano na okres ]I pólrocza , zgodnie z termimrmi. Jednorazowy kurs opiekutiów biorqc.ych udzia/ w""
pro,iekcie Erasmus III .

I I 4710 IWplaty na PPK finansowane przez podmiot za(rudniający I 18 500,001 5 048,57 l 27,29%
Wpłaly na PPK - na podstawie deklaracjf pracowmków, więbzoś«: me przyslqpiła do programu sląd niskie wykontinie
4790

4797
4800

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

7 307 555,17

3 534 332,10

48,37%

Wynagrodzenia osobosve nauczycie}i

70 097,60

59 460,55

84,83%

641 801,69

641 801,69

100,00%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycie4i

Wynagrodzeiiie osobowe nauczycieli oraz dodatkowe wymrgrodzenie rocvie. Wypłtrcono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę ] 442 7 oraz ] odprawę
emerytaltuy na kwotę 156] 8. Przeciętna liczba zatrudnionycli w etatach to 120 osób. Wtym wynagrodzenia nauczycieli biorqcyc]i udzitd w projekcie "
Kompetencje kluczeny do przvszlości': który zostal zakończon,v przez naucr,vcieli.

Oddzia%+ przedffikohie w szkiacb podsfawowych

SO103
3020

Wyda{ki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9a7« 266,42

505 054,15

52,00%

23 265,00

]] 801,48

50,73%

Wramach tego prrragrafu wypłacttne są dodatki wiejskie. Realizacja zgodnie z planem.
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

262 555,00

128 816,83

49,06%

4040

Dodałkowe wynagrodzenie roczne

17 262,08

17 262,08

i00,00%

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

126 465,00

65014,46

5],41%

4120

Składki na Fundusz Pracy

14 330,00

729],58

50,88o/o

Wvdatki dotyczą igvpłtrt wvnagrodzeń wraz z pocho%ymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznyny. Wydatki dofflcuy wypłat wynagrodzeń woźnych
oddziałowycli . Przeciętna liczba zatrudnionycli to 6 osób . Wypłacono ] ntrgrodę jubileuszową
4210

Zakup materia+ów i wyposazenia

29 300,00

6 700,00

22,87%

4240

Zakup materia+ów i wyposazenia

13 500,00

s 625,00

41,67%

Tl:ydatki dotyczq zakupu optdu ornz materiaMw dydaktyczn.pch. Pozostała A-wota zostanie wykorzystana w sezonie jesieiinym.

l 14260lZakupenergii l 5900,001 "' 0,001 0,00%
FFlidrrtki iia gaz SP nr l - wlidmek nrrstqpi w sezoiiie jesiennvm .

l l 4440 lOdpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnycli I 23 784,001 l 7 870,001 75,1 3%
Odpis na ZFŚS

l 14710lWpłatynaPPKfinansowaneprzezpodmiotza(rudnia)ący I 500,001 22,]1I 4,42%
Wpłtrty iia PPK - na podstawie dekhrracji pracowników, większoM nie przyslqpiła do programu stqd niskie wvkorirrnie
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4790

Wynagrodzenia osobosve nauczycieli

4800

Dodałkowe wynagrodzenie roczne nauczycie4i

417 4ł4,09

207 659,96

49,75%

36 991,25

36 991,25

100,OO%

Wyturgrodzenie osobowe iuruczycieli oraz dodalkowe w.pwgrodzeriie roczne. Wvpłacoiio ] rmgrodę jubileuszową. Przeciętne zrrtrudnienie to 7, 06 etmu.
rzedszkola

80104
3020

Wyda(ki osobovvc niezaliczone do wynagrodzeń

4 486 344,15

2 431 753,09

54,20%

6 800,00

l 922,00

28,26%

Środki przewidziano na zaptwnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy wynikajqcycli z przepisów bhp orrrz pomoc zdrowotną dla ntiuczycieli
. Realizacja w W kw. Zakupioiio odr.ież roboczq i dofinansowano zakup okularów korekcyjnycly
4010

Wynagrodzenia osobowe pracosynikósv

4040

Doda(kowe wynagrodzenie roczne

71 668,85

71 668,85

4]10

Składki na ubezpieczenia spieczne

500 124,16

259 392,ii

5ł,87oA

4120

Sldadki na Fundusz Pracy

53 555,00

27 196,96

50,78%

l 162 874,00

597 627,84

I

l

51,39%
100,00%

Wydatki do6iczq w)ipłat wynagrodzeń obsługi f administracji, ntrgród jubileusr.owycli oraz ekwiwalentów za urlopy wraz z pocliodiąvmi. Przeciętna
liczba zatrudnionych iii etatacli to 32,05

I 14170lWynagrodzeniabezosobowe l 8470,001 3846,931 45,42%
Wydatek do5czv umów zleconycli za dowóz posiłków do oddziału mieszczącego się +i+ SP 3 (dotyczy GP " Eajka '9.

I 14210lZakup matena}ów i wyposażenia I 65 174,911 27 018,611 41,46%
W ramach tego paragrafu zakupiono materiały biurowe, nyaterialy do drobnycly napraw, środki czystości, dzienniki zajęć , pralkę, suszarkę , piekarnik
/ telefon,v komórkowe.

I 14220lZakupsrodkówżyvtnosci I 565 800,001 264496,591 46,75%'Znkupy żywnoścj do wlisokości zebranycli środków z przeznaczemem dlrr dzieci i pracowników korzysmjąc.lich z wy:»iwienin

I 14240lZakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksią,:ek " I 23000,00I"' 1057,861 4,60oA
zaicup ztrbaweh, materiatow a.vaahtyczn,vch. zahupy na nowy roh szkotn,v zapianowano w u pr:iiroczu stąa nishie wyhoixtmie ptanu.

l 14260lZakupenergii I 157170,001 83010,'621 52,82%
Zakup energii elektiycznej, wody, co, gazu - wyższe wykoiianie ze względu na dluższy okres grzewczy '

I 14270lZakupusługremontowych '-' " """l 9500,001 5817,90161,24%'Środki wydkrtkowrrno na konserwacje i napraw)i sprzętu oraz nnprawiono dacli w GP 2. Zlecenia wg potrzeb

I 14280lZakupusługzdrowotnych I 2750,001 180,001 6,55%
Eadania medyc,vnv prac,v pracowtrików - rea;izowane w II półroczu (iiowy rok szkoln,v)

l 14300lZakupusługpozosjalych l"' 63180,001"""- 30915,64148,93o/o
DO kmZtóur uSług pOZOSlałyCll ZalićZcm0 : svysvóZ llieCZJStor'Ci StahCll , Opłnd liCenCJjlle-abOllaiiletit0We, uslugi dylrybuCji energii elektryCZnej l
u@lizacja odpadów kuclyenr;vcli , przeglądy i kontrole szanu teclmicznego obiektów , uslugi inspektora ochrony dan.vch osobowvcli , opłaq bankowe,
aktualizacja oceny ryzyka zawodowego .

I 14360 IOpłaty z %młu zakupu uslug telekomunikacy3nych I 5 100,001 2 252,891 44,1 7oA
Koszży usług telefonicznycli, internetoui.pch.

I l-I-=--------=-I -,-I =-,-l -,==Koszly delegaci/ służbowycli - retrlizacjn planu przrrwidzinnn w II pMroczu (uruchomienie szkoleń dla nauczycieli w zsviqzku z nowym rokiem szkolnym)

l 14430lRóżneop}atyiskładki l 4600,001 2 115,001 45,98%
Kosz@ ubezpieczenia nmjątkowego - /I/(Ill realizowany zgodnie'z umową z ubezpieczycielem.'

I 14440IOdpisynazakladowyfunduszśwtadczeńsocjalnych '- l 174675,001 13}050,00175,03%
Odpis nn ZFŚS

l 14700ISzkolemapracovimikównie%dącychczłonkamikorpususlużbycywilne) I 1600,001 -"" 280,001 17,50%
Szkolenie intendenta przedszkcrla Nr 2 w zakresie'z,vwienia.

I I 47 lOlWplaty na PPK finansowane przez podmiot załrudmający I 4 000,001 l 089,861 27,25%
Wplaty na PPK - na podstawie deklaracji pracowników, większoM iiie przystąpikr do programu stąd niskie wvkonnnie

t
l

r
r

4790

Wynagrodzenia osobosve nauczycie}i

4800

Dodaikowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

l 464 605,04

779 681,94

53,23oA

MO 897,19

140 897,19

100,00%

Wymgrodzenie osobowe ntruczycieli oraz dodmkowe wynagrodzenie roczne - Przeciętne zatrudnienie to 31,82 etatu.

wietlice szkolne

80107
3020

Wyda(ki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

274 643,03

102 550,35

37,34%

2 880,00

1631,54

56,65%

Wydatki dot)iczą dodmków wiejskicli .

l I 4{ {OISkladki na ubezpteczenia spoleczne l 38 634,001 13 657,031 35,35%
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4120

Sktadki na Fundusz Pra«cy

9 246,00

67 944,25

]l 37103

Il 37103

- 702 748,00

344 164,67

702 748,00

344 164,67

80'i88,00

13 830,00

Szkolenia pracovmików nie%dących czlonkami korpusu slużby cywilne)

so sss,oo

13 830,00

meł
szkolodachpraqpodstdla adzreei
woęchwl przedszkol
tnnych forianch,acboddz+al
wychowania6h aprzedgńol
przeUszkolnychnegow

304 798,00

Wynagrodzenia osobowe nauczycie}i

4800

Dodaikowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

owożente ucniów «]o szki
4300

Zakup usług pozostałych

akctican+e i dosko+ialenie nauaycidi

80146
4700

920,50

208 967,00

Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń soc3alnycli

4790

'sona

3 539,00

7 020,00

4440

Realizac3a vslafs wymaga3ących stosowama speąalne3 orgmizac)i nauki i
80149

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Skladki na Fundusz Pracy

4790

Wynagrodzenia osobosve nauczycieli

43 597,00

2] 419,00

l

j

4110

4,

t

Il 8(}150

-(

-}
+««

metealimc3amdafi
od praey dla dziaga3ąqch
ea i mlimstosoWarua
ebl w szko}achspec3alne3
podstawo'organmqr
tęeh, nauki )

6 246,00

3 068,00

254 955,00

125 257,00

1 128 391,00

574 706,00

,il

V

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4]10

5kl3dki na u5ezpieczenia spojeczne

4]20

Skladki na Fundusz Pracy

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

i5 203,00

7 599,00

49,98%

161 400,00

82 204,00

50,93%

23 126,00

I] 778,00

50,93%

928 662,00

473 125,00

50,95%

Realizacja'zadaii +gvmtrgających stosoWania specjalnej organizacfi nauki -i metod prac)i - staiiowią nakład)i związane ze wsparciem udzielanym uczniom
niepełnosprawn,vm oraz ze szczególt;vmi potrzebami edukacyjnymi, zarówno zdoln.vm jak i wykazując,vm trudności . Wydatki obejmują w szczególności
zajęcia z pomoc,v psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rtwalidac,vjne, nauczanie indywidurrlne oraz wvnagrodzenia pedagoga szkolnego na podstttwie
Zarządzenia Dyektora ZOOS.

śQ153
4240

apewnieae uezoiom @raw do bezpłatnego dostępu do po%czmków,
mmerxal
% edukaeylnyeh lub ninteriakiw ć.wczcnio'wych

73 855,07

o,oo

0,00%

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

73 855,07

0,00

0,00%

Znkup materitrMw dydakźycznycli zaplanowano w II półroczu (ixowy rok szkoliiy)

Pozostaładziałalriosc ;a h

80195

15,

88 413,41

,D

114 000,00

73 000,00

64,04oA

D

2360

Dotac3e celowc z budzetu 3ednosłki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie arł 22 ! ustawy. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizac3i organizac3om prowadzącym dzialalność pozytku publicznego

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 852,00

10 793,58

49,39%

4040

Dodałkowe wynagrodzenie roczne

l 751,54

] 751,54

100,O0%

4110

Skladki na ubezpieczenia spoleczne

4241,00

2 238,35

52,78%

4117

Skladki na ubezpieczenia spoleczne

3 301,25

0,00

0,00%

4119

Składki na ubezpieczenia spoleczne

173,75

0,OG

0,00%

4}27

Sldadki na Fundusz Pracy

574,75

o,oe

0,00%

4129

Sldadki na Fundusz Pracy

30,25

0,OC

0,OO%

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

i 19 304,00

0,OC

0,00%

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

i oib,oo

0,OC

0,00%

42ł7

Zakup materialów i wyposażenia

9 770,75

0,OC

0I00%

4219

Zakup materialów i wyposazenia

514,25

o,oi:

0,OOoA

4307

Zakup uslug pozosta0ch

4 366,58

o,ot:

0,OO%

4309

Zalaip ushig pozosla§ch

229,82

0,0(

0,00%

l

l

Dotacje dla stowarzyszeyi - zgodnie z załącznikieni nr 6

Wynagrodzenie wraz z pocliodn3mri osoby zatrudiiionej iia slaiiowisku prezesa ZNP na O,5 etatu. Projekt grantowy w ramacli korykursu LGD
,, Uturorzenie ,,Klubu Mlodzieżowego Lutowo" działajqcego w bud)mku slarej szko% w Lulowie - Neonowa S)imfoiiia Earw Ed3'cja r'
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I I 4440 IOdptsy na zakladowy fundusz śwtadczeń soc3alnych I 831,001 630,001 75,81%
Odpis na ZFŚS
Ochrona zdrowia
walczanxe narkomami

851

85153.

2360

350 100,00

Dotacje celowe z budzetu jednostki samorządu terytoiialnego, udzielone w
łiybie ait. 22 } ustawy. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizac3om prowadzącym działalność pozyiku publicznego

15 00ó,00

10 000,00

.11,',',,66, 1,67'A":'

15 000,00

10 000,00

66,67%

I

Dotacje dla stowarz.yszeń - zgodnie z zalącznikie»n nr 6

rzeciw&iałame alkoholizmowx

85154

2360

335 ó00,00

208 915,06

62,36%

36 000,00

30 000,00

83,33o/o

Dołac3e celowe z budżetu jednostki samorządu teiytorialnego, udzielone w
trybie ari. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji orgamzac3om prowadzącym działalność pozytku publicznego

Dotacje dla stownrzvszeri - zgodnie z załqcznikieni nr 6
40101 Wynagrodzeniaosobowepracovvnikóvt 50000,00
4170

1

218 951,86 62,54%

Wynagrodzeniabezosobowe 60000,00

25 000,00

50,00%

27 988,00

46,65%

W)inagrodzenie czlonków GnyinneJ Komisji Rozw%zywania Problemów Alkoholow)icly w Sępólnie Krrrjerłskini. Wynagrodzenie wychowawc)i w Świetlicy
Terapeutycznej, wynagrodzenie za przeprowadzenie cyklicznycli spotktuł z osobtrnyi doznającvmi przemocy w rodzinie oraz cdonków svw komisji. Plan
realizowany zgodnie z lyarmonogramem

I 14210lZakup materiałów i wyposazenia l 22 800,001 13 766,651 60,38%"'
Ze środków tego paragrafu zostały zakupione materiały na potrze% dzialalności Gmitmej Komisji ds. Rozwiąz.ywrmia Problemów AlkoholoQych w
Sępólnie Krajeńskim oraz ztrkup gier edukacyjnych na potrzeby zaję«3 socjoterapeużycznycly w Świetliey Tertrpeulycznej. Mększość zrikupów
zaplanowano w / p«droczu

I 14220lZakupśrodkówzywnośct I 12 100,001 6572,201 54,32%
Ze środków tego partrgrtrfu zostały zakupiohe art. spożywcze niezbęd»xe pr,v realizacfr zaięć socjoterapemyczi;vcli- kulimrn,vcli w Świetlic,v
Terripeulycznej. Pozostałe zakupy planowane do realizacfr w II półroczu

I 14300lZakupusługpozostalych I 118 ioo,ool 71 447,251 60,50%
Z lego paragrnfu środki wydatkowano min. na :zakup usług mr zu4ększenie dostępności pomoc.v terapeutyczhej oraz reliabilitacyjnej dlaaosób
uzależniosych i współuzależnioiych od alkoholu, kosz0i związane z z«rłożeniem spraw o leczenie odwykowe przez :%d na wniosek Gminnej Komisji ds.
Rozsvią'tywnnitr Problemów Alkolyolowvch w Sępólnie Krtrjeńskim, koszźy usług miadczon,vcli przez prawniktr f sociotertrpeutkę w Punkcie Interwencji
Kr.vzysowej, dofrnansowtrnie wspóliiel retrlizacfi w fintrnsowaniu zadanitr o nazwie Kujawsko-Pomorsktr ,,Niebiesktr Linia" Pogotowie Dla Ofinr
Przemocy w RorMiiie.

I 14390lZakup usl.'-obejm. wyk. 'ekspen. I " 5 000,001 " 4 320,001 86-,40oA
xoszh zwiqzane ze sporzqdzeniem opinii bieg>cii sąaowvcii (psychotog, psychiatra) "
na podstawie wniosków Gminnei KoimsJi ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowycli w Sępólnie Krajeńskih'i. Wydatek realizowany wg potrzeb stąd
trudnoścf w precyzy)nvm ustaleniu planu

I 14410lPodróżesłużbowekrajowe I 500,001 0,001 0,OOo/o
Środki z lego paragrafu przeznaczone są na podróże służbowe cdoryków GKRPA - planowa realizacJn w II półroczu

I I-I=--------=------------=-=-=--------=-=-= I -,-I -=-,-l-,Koszly rwiąznne ze szkoleniem dla czlonków Zespołu Interdysc.yplinarnego, grup roboczvch oraz osób zaangazowanycly w działania na rzecz
przeciwdziahmia przemocy w rodzinie z ztrkresu współczesnvcli uzależnień. Retrliztrcjtr zgodnie z htrrmonogramem szkoleń

oztadz+dalność ' -

U195
42]0

a 100,(X)

36.80

36,80%

ioo,oo

36,80

36,80%

Zakup materiałów i wyposażenia

Środki te przeznaczone 54 m wydtrnie przez gnrin,v decyzji w sprawacli świadczeniobiorców inn,vcli niz ubezpieczeni spełniając,vcli kryteriuni docliodowe'
o #iadczeniach opieki zdrowotnej finansownnych ze środków publicznych zgodnie z ustnwq z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniacly opiek/
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wokresie od stycziiia 2022 roku do czerwca 2022 roku w)idaiio 2 deqzje w sprawach
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe dla śsviadczemobiorców.

Pomocapo}eana .
Zadania w zakresie pmeciwdziałani a przemncy w mdzini e

RI418,00

5 643 052,49
26 30';,5"l

4]10

Skladki na ubezpieczenia spoleczne

12 000,00

l 864,97

4120

Składki na Fundusz Pracy

l 700,00

264,60

15,56%

4ł70

Wynag'rrodzenia bezosobowe

65 000,00

24 180,00

37,20%

852

85205

I
r
r
r

I

10547ó82,1(l

53,50"A

32,31%
15,54%

Umowv zlecenia dla specialistów zatrudmon,vcli w Punkcie Tnterwencfr Kryzmowej oraz skladkf nn ubezpieczenia spoleczne f fuiidusz prac.v od umów
zleceii specjalistów w J półroczu 2022 roku. Niewvkoyiame żll! lym paragrafie wviiika z mmejszej liczb,v godzin prac,v specjalislów. Wvdtrtki z tego
parttgrafu zosmną zrealizowane w II pMroczu 2022 roku.

l 142]OlZakupmateriaiówiwyposażenia I 662,001 0,001 0,00%
Znkup materiałów edukacyjn,vch dotyczących przeciwdzialaniu prr.emoc,v w rodzinie i ulotek. Realizacjtr zadania w II półroczu a

l 14300lZakupuslugpozosta+ych "' I 2056,001 0,001 0,O0%
Środki z tego paragrafu zostaną wydatkowtirie w // pólroczu 2022 roku.
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świ
osobyadczeniuczesta znpomocy
iczące wspol»lecieczne),
ach w mekicentrouremswiinteagrdczema
acli społrodzn'eczne1ine oraz za

Sk}adki na ubezpieczeiiie zdrowome op}acane za osoby pobiera3ące niektore
85

29]O

Zwro( do(acji oraz ('ła(nosci, w tyi'i'i swykorzys{anych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanycli z naruszeniem procedur, o których
mowa w ait 184 usławy, pobranych nienaleznie lub w nadmierne) wysokosci

Zasiłki s pomoc w naturze oraz skh& na ubezpieczenia ernery+alne 1 reiitowe

852]4

16 925,00

825,00

o,oo

436ś81,(}0

252 639,62

11l4,00

0,00

Zsvrot dotac3i oraz platności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
2910

przeznaczeniei'n lub wykorzystanych z naniszeniem procedur, o których
mowa w art. } 84 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadi'nierne3 wysokości

0,OO%

przekazane do budzetu Wojewody rwroty menalrlnie pobranych #iadczeń w)ipłacan)ich przez OPS - plnn realizowany do wysokości wp%wów z tego
tytulu, trudn,v do oszacowania i aktualizowany m bieżąco.
3110

Świadczenia społeczne

367 517,00

207 139,62

56,36%

3119

Świadczenia społeczne

68 250,00

45 500,00

66,67%

RealiZacla wlpłal ZaSiłkóW Okresow,IlCh, ZaSiłkóW Celcrw,IlCh OraZ Specjaln,VCll ZaSilków Celow,IlCh. ZaSiłek Okresow,!I -prlVSługuje W SZCZególnOsCi Ze
względu na długotrwałą cliorobę, niepr4nosprtrwność, bezrobocie, w przvpadku osób samotnie gospodarującycly 50% różnic,v międz,v ktyteriuni
d@cI(odowym osob,v samotnie gospodarująceji a dochodem tej rodzin,v, w przypadku oso% w rod'utiie 50% rozmcv międz,v kryterium dochodowvm
rodziny, a dochodem tej rodziny. Zasilki okresowe w I pr5łroczu 2022 roku wypłacone były 82 rodzinom, 176 osób w Hcly rodzinach, świadczeń 296.
Nadmierne wvkonanie w lym paragrafie wvniktr ze W;!/'OS/IJ wvsokości wvpłacan,vch miadczeń w postacf zasilków okresowvcli (zmiantr kryterium
docliodowego). Wdrugim półroczu zgodnie z zapotrzebowaniem wojtwodtr zwiększv plan dotacji celowvcly m prawidlowa realizacię ww. zadań. Zasiłki
celowe wypłacano w szczególności na pomoc w oplaceniu schromenta oraz na znkup leków, leczema, opału f odziezy. Zasiłki celowe i specjalne zasNki
celowe wvpłacone b.yły 131 rodzinom, 29 7 osób w tych rodzinach, świadczey{x 25 7. W rnmach realizacji projektu "Centrum Aktywności Rodziny"
sv,vpłacono zasiłki celowe - motywac.vjne. Ztrsiłki wypłacono w styczniu i kwietniu 2022r w wysokości 45 5 00, 00 zł.

Dodat)cimseszkamowe '

85215

266 592,32

179 299,09

67,26%

266 557,09
179 287,75
67,26%
Świadczema społeczne
Ntr wypłatę dodatków młeszkanłow.pch w 2022 roku zaplayiowano 264.831,ó0 zł, w.vdatkowario 178. 720J9 zl co staixowż 67,48 %. Wydatkł dotyczą
wypłaconych dodmków mieszkaniowych, które są świadczeniami pienięznymi majrpimi na celu pokrycie z funduszy publicznych (gminn)ich)części
kmZtóW utrzymania mieSZkania, jakie ZObOWtqZane Sq pOnOSic osOb,V upraWniOne d0 0tr;Vnlania takiegO dOdatku. Dodatek IlliesZkaniOWJ przVSługuie
osobom posiadnjqc,vm tytuł prawn,v do zajmownnego lokalu mies;:kalnego, osiągajqcvm hiskie dochody, posiadającym odpowiednią powierzchnię
u51tkOWq IOkalu. W]półrOCZu 2022 rOku prZJjęt0 132 Wnioski. Na wypłatę dOdatku ellerget)ICZnegO Zrrplanowan0 1. 726,09 ZŁ, WJdatkOWan0 566,86 zł, CO
St(InOWi 32,84 %. Od ] StJCZnia 2014 rOku OdbiOrCJ WrażliWemu energii elektrJCZlleJ prZ,VSługuje ZrJCZałtOWanJ dOdatek energefflCZn.p. ZgOdnie Z uSt(IWq,
odbiorcą wrażliąvm eiyergii elektrycznej iest mob«t, któr«j przyznano dodatek mieszkanim,v w rozumieniu art. 2 ust. ] ustawv o dodatkacli
mieszkaniowycli, która jest stroną umowy kompleksowei lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarzej z przedsiębiorstsvem energetycznyni i
zamieszkuje w miejscu dostcrrczania energii elektrycznej. Od 2022 roku nie prz,vjęto wniosków z dodatków energetyczt3ych z powodu zawieszenia
3]10

śu4adc7,enia i wprowad7enia nowego %iadc7enia dodalku osłonowego. . .

I 142]OlZakup-':"ałerialówiwyposazenia I 35,231 - - Il,341 32,19%
'Ił',Vdatki d0dCZqCe Zakupu aWykułów biurOWyll ipapierniCzvell, wVpOSazellia biurOWego ttkCeSOrióW. Plan na Zakup mfllerinMW i wVposaZenia dOdmkóW
nueszkanrowydy będzre r.realizowany w H połroczu 2021 ro u

asiłh gtałe

!!5216

2910

Zvvrot do(acji oraz platności, w tym vqkor'rystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art 184 usiawy, pobranych niena}eznie lub w nadmierne) wysokości

. l71 841,00

105 IU,49

441,00

0,00

61,21%

0,00%

PrZekaZane dO budżetu WOić!IVOdJ ZWr0ff nienależme pObran'JlCll #iad(-Zeń WJlpłaCanJCh prZeZ OPS - plan realiZOWanJ dO WJSOkOśći IMpłJWóW Z teg0
tyMu, trudn,v do oszacowania i aktualizowan,v na bieżąco.

"""l " 131]Olświadczeniaspoleczne " I 171 400,001 105 183,491 6{,37o/o
'Zasiłek stałli przysługuje: - osobie pelnolemiej samotnie gospodarującej całkowicie niezdolnej do pracli z powodu wieku lub iiiepełnosprtrwności, jeżeli jej dochód jest niższy od ktyterium docliodowego osoby samotnie gospodarującej (776,00 d) ;- osobie
pełnoletniej pozostającej w rodzinie calkowicie niezdolnej do prac.v z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej docliód jak równie'z docMd »ia
osobę w rodzinie są niższe od kryterium docliodowego na osobę w rod:jnie (600,00.zł). Zttsiłek staiv wvpłacono 35 osobom, świadczeń 193 na łączną
kwOtę 105 183,49 Z/, Z teg0 0SObOm SmllOtnie gOSpOdtrrujqcylll 30 0SObOm, śWiadCZen ] 70 na łqCZnq kwOtę 98 24],0 7 ZL Nadmiel'ne WJkOnanie %I tyrn
paragrafre wvnika ze wzrostu wysokości wyplrrctrn.vcli śwurdc'eń w postaci zasiłMw stalycli ('miana kryteriuni dochodowego). FF drugim półroczu
zgodnie z zapotrzebowaniem woiewodtt zwiększ.y plan dotacii celowycli na prawidlowa realizacię ww. zadań.

Osrodki pomocy spoleczne3

85219
3020

Wydatki osobos»e niezaliczone do wynagrodzeń

5 006 548,Oó

2 633 785,52

52,61%

25 587,00

9184,77

35,90oA

Wvpłatę ekwiwalentu za prante odziezy oraz wydatki ritr środki cz,mtości wniktrjące z przepisów o bhp. Zgodnie z regulamineny większość wvdatków
znplanowano w // prMroczu

I

I 131lOlŚwiadczeniaspoleczne l 39368,511 35 189,191 89,38%
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłtrsnowolnioiiej. WH półroczu oczekuje się zwiększenia plaiiu wydatków.
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4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 586 308,04

] 7]2 009,24

4040

Doda(kowe wynagrodzenie roczne

284 291,96

284291,96

4110

Skladki na ubezpieczenia społeczne

502 512,00

288 615,25

5143oA

4120

Skladki na Fundusz Pracy

82 000,00

37 352,75

45,55%

47,74%
100,O0%

Wynagrodzenia wraz z pochodn.ymi dyrektorów, kierowniMw działr5w, pracowników socjaln.licli, księgowych, sekretarki, aspirantów pracy socjalnej,
opiekunów środowiskowych, sprr4taczki, osób zatrudnionycli w ramach prac interwenc.yjnych i roMt publicznych.

l 14170lWynagrodzeniabezosobowe l 18264,001 4387,501 24,02%
Wydmki zwiqzane ze %iadczeniem pomoc)i w svypełiiianiu dokumentów dla ob)iwmeli Ukrain)i niezbędnycli do olrzymania świadczeń z OPS.
Ewenmalna korekta planu nastąpi w I] półroczu

I 14210lZakupmaIeriałówiwyposazenia I 6794],491 15225,451 22,41%
Zakup nltrteriałów biurowJCll, papier, tOnery, kOlllputery i akCesOria dO niCh. KosUJ Z'NliqZane Z utrz,Vmaniem terenu ZielOnegO tn.in.. kwitrd, naWóZ.
Zwiększone wydalki pltrnuje się w // półroczu

I 14220lZakupśrodkówżywnośc+ I 2979,001 ] 065,751 35,78%
zakup artykułów spożywczycli ntt potrzeby orgamzowanych konferencji, spotkaii zespołu imerdyscyplintrrnego, obslugi komisji gminnycly itp.
Ewentualna korekta platru nastąpi w ]I półroczu 2021 r.

I 14260lZakupenergii I 733]0,001 32988,861 45,OOoA
WpkOntrnie na tylll paragrafre dOtyCZJ wpdatków pOnOSZOn-pCh na dostaWę energii elektrpCZnej, Cieplnej i wOdJ CdegO budJnku adminiStrOWaneg0 prZeZ
(Mrodek Pomocy Społecznej.

I 14270lZakupusługremon(owych l 7646,001 5287,591 69,15%
Wl półroczu zlecoiio usługi remontowe - serwis i konserwacjn ktrmer. Wll półroczu pIanuje się konserwację urządzeń - kserokopiarek.

l 14280lZakupusługzdrowotnych l 1935,001 l 804,201 93,24%
Wparagrafie źyiii ujęte sq wydatki na okresowe oraz profilaklyczne badania lekarskie pracowników (Mrodka Pomocy Społecznej. Eadania realizowane
są zgodnie z zaświadczeniami

I 14300lZakupusługpozosłalych I 119010,001 81873,591 68,80%
W.vdtitki na oplaty bankowe, porto od przekazów pocztowycli dlri klientów «Mrodka, zrr ochroiię budlmku, usługi transportowe, licencje, konserwacja
urZqdZeń / pr0gramóW, OgłosZenia praSowe, uslllgi radq praWneg0 0raZ inne uSługi (prZeglqd illStalaCji itp.). Paragraften Obejnluje kosZty pOsrednie
prOjektu PAL NOwV Start 2 kźóre będq ZrdulldOWane W I]półrocZu, Slqd nadlllierne wVkOnanie.

l 14360lOplaty z tytuhi zakupu uslug telekomunikacy3nych "'- I ""' m"")'6';,'001 6 947,891 46,43oA
Opłtrźy Za usługi telefOniCzne, illternetowe - IliSkie wVkOnallie plałlu ZWiqZnllejeSt Ze ZmiaHq mryf i niżSzyn{i kosZtami usług.

I J44łOlPodróżes+użbowekra)osve l 37025,001 19 180,941 51,8]%
Środki na źym paragrafie przeznaczono ha przejazdy służbowe na szkolenia w celu podwy'zszania kwalifikacji zawodowycly kadry (szkolenia wynikal«yce z
ustawy o pomocy społeczneJ pracv socialnej i środowiskowej, szkolenitr asertywności, komunikatywności, kontrakty socjalne orriz szkolenia doqczące
zagadnień związanych z raclyunkowością i dodatkami mieszkaniowymi). Ujęte są tu rówmez zwroty kosztów dojazdów opiekunek do środowlsk wiejskicli
oraz wydatki na ryczałty zrr uż.ywtrnie samochodów prywatnycli do celów służbowyc]i dla pracowników socjtrlnycly ztr śu4adczenie pracy w środowisku.

I 14430lRózneopłatyisk}adki l 4885,001 l 476,451 30,22%
Opłata roczm zn ube7pieczeme majątkowe bud.ynku oraz opłata za trwały zarząd. Wydatek realizowtrnv zgodnie z umową z ubezpiec'<ycielem

l 14440lOdpisynazakładowyfunduszświadczeńsocjalnycli ""- I '-'114191,001 85643,25175,00%
Odpis ntr ZFŚS

I 14480lPodaiekodnieruchomości I 11616,001 5736,001 49,38%
Podatek od nieruchomości

I 14500lPozostałepodatkinarzeczbudze(ów3ednosteksamorządu(erytorialnego I 1471,001 "" 733,00149,83oA""
Jednorazowtr opłata roczna za podtrtek od grumów

I
r

I I 4700 ISzkolenia pracowników nie%dących członkami korpusu shiżby cywilne3 I 8 057,001 3 562,411 44,22%
Środki na tym paragrafie przeznaczono na po%yższanie kwalifikacfi zawodowycli kadry wvnikające z ustawy o pomocy społecznej, pracy socjalnej i
środowiskowej, szkoleixia dkr pracowników zespołu ds.fimsowycli oraz osobowych. Ewentualna korekta pkuxu nastąpi w H półroczu

l I 4710 IWpłaty na PPK finansowane przez podmioł za(rudnia3ący l 3 187,001 ] 229,481 38,58oA
Wplaty na PPK - na podstawie deklarticji pracowników, większość nie przysźąpiła do programu sląd niskie wykonanie

Jedriostki clalxs!yancgo poradnictwa, mieszkania chromone 1 ośrodki
intenvencii kryzysowe)

4326],(ló

o

4210

Zakup ma(erialów i wyposażenia

8261,00

2115,07

25,60%

4260

Zakup energii

20 000,00

6 122,08

30,6]%

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

2 236,88

14,9]%
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Zgodnie z'-arzqdzeniem Nr Or. 0050.1. 99.201 4 Eurmistrzn Sr;pólna Krajeiłskiego z dnia 14 pnź«hieriiikrr 2014 r. oddrrno CMrodkowi Pomoc.v Społec'uiej w
Sępólnie KrajeAskim do bezplamego uż3iwania Iokal mieszkaliiy przy ul. Kościuszki 5/3 w Sępólnie Krajeńskim oraz zgodnie z zarządzeniem Nr
Or. 0050.1.]4.20] 7 z dnia ] 4 lutego 201 7 r. oddaiio (Mrodkowi Pomoc,v Społecznej w Sępólnie Krajeiłskim drugie mieszkayiie chronione w mieiscowości
Wałdowo 13 7/9. FF 2020 roku zgodnie z zarządzeriieny Eurmistrza Sępólna Krrrjeńskiego Nr Or. 0050.].3 7.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku oddario 3
Iokal mieszkaln.v z przeznaczeniem na miesr.ktrnie chroiiione usytuowane w Sępólnie Krajerłskim przy ul. Krótkiej 1/3.
Wmieszkamu chroirimiym treningow)im w Sępólnie KrajeAskim przy ul. T. Kościuszki 5/3 do 3 0 czerwca 2022 roku przebywt% 2 osoby dorosłe oraz ]
dziecko. W mieszktrniu chroiiionym treningow)im w Wałdowie do 3 0 czerwca 2022 roku przeb)iwał)i 3 osoby. Wmieszkaniu chronioiiym w %póWe
Krajeńskim przy ul. Krótkiej ]/3 w miesiqcu czerwcu prr.e%wały 22 oso%. Niewykonanie na rozehitrle 85220 wymka z faktu, iz w I półroczu wydatki
d0hCZqCe nliesZkalli(l prZJ ul. Krótkiej ]/3 W Sępólllie Krajeńskinl b,Vły POkryw(Ille W ranltrCh prOjektu ,,EeZpieCZn,V DOnl-Prrwlla PrZJSZltM". Wdruginl
pólroczu koszlli te ponosić będzie Ośrodek ]%mocy Społecznei w Sępólnie Kraieńskim.

sługi opiekuhcze l sper4aJxstyczne ushigi opiekuńcze

85228
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4H0

Sk}adki na ubezpieczenia spo!eczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4ł70

Wynagrodzenia bezosobowe

4300

Zakup ushig pozostalych

274 940,€l0

136 402,50 '49,6ł%

183 500,00

86 498,29

47,14%

31 600,00

14 895,00

47J4oA

4 525,00

21l9,21

46,83%

45 765,00

25 610,OC

55,96%

g sso,oo

7 280,OC

76,23%

Specjalistyczne usługi opiekuncze są świadczone przez pedagogów. Pomoc w forniie pracy socjalnej śsviadczą pracownicy socjaliii w ramacli moich
obowiązków slużbowvch. Ztrstrd,v ich pr,Vznawania i odpłatności określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z «Wa 22 wrześma 2005 r. w
sprawie specjalistycznycly usług opiekuńczych (DZ. U. z 2005 r., Nr 189. poz. 1598 ze znt), a nie jak w prz)padku pozostałycly uslug opiekuńcz)ich,
regulacje gminne. W I półroczu 2022 roku z tej form,v pomoc,v korzystało 10 rodzin. Liczba godzin przepracowtrnych przez specjalistów w hcly
środowiskacly wyniosła 621. Wynrrgrodzenie wypłacture jest w formie umosvy zlecenia lub iitr podstawiewvsźawian,vch rachunków.
ROZdZid ten Obeinluje kOSZIJ' ZWiqZane Z realiZaCjq rZqdOWeg0 pr0granlu ,. Opiektt 75*". POnlOCq WfOrnlie usług OpiekuńCZJCh W ralllaCll pr0gramu
rzqdowego ,,Opieka 75*' objętycli %ło 59 osób. Liczba przepracowat3ych godzin wyniosła 8281 .

omoc panstwa w zakresie dożywiama

85230
3110

Świadczenia społeczne

4300

Zakup usług pozosta%ch

. 348 943,00

15092i,90

43,25%

318 600,00

128 162,40

40,23%

30 343,00

22 759,50

7510}oA

z tego paragralu wypiacany 4est: wieioietni rzqaowy program oposiieh w szkoie i w aomu. ao zgoanie z umową rvr ggnon z«wartq w «iniu i». oi.zon r.
oraz trneksem Nr 1 z dnia 20. 05.2022r., pomiędr,v Woiewodą Kujawsko-Pomorskim a Gmrną Sępólno Krtijerrskie w sprawie usta»iowieiiia wielolemiego
rzrldowego progrnmu ,,Posilek w szkole i w domu" na lata 201 9-2023 przyznano dotacjq celową w wysokości 2]8 600,00 z/ oraz udział środków własnych
gmin.v w wysokości 100 000, 00 zŁ Z do:ywinnia w szkole w miesiącach styczeń - czerwiec 2022 roku skorzystało 45 dzieci, gorqcego posiłku 14 osób
kOrZJStajqCe Z teJ fOrnlV pOlllO{IV OrllZ Z pOnlOCJ finanSOWel W pOSt(ICI ŃladCZenia pielliężnegO na Zakup pOSilku lub VWllOśCi 119 rOdZill, IIV @fll 2 76 0Sób
w rodzinach.

R5278
3110

Usuwanxe skutków klęsk zywiiowych

26 733,00

26 133,00

,l)

Świadczenia spoleczne

26 733,00

26 733,00

100,00%

i Ześrodkówtegoparagrafuopłtrcaneb,vłyzasiłkicelowedlaosóblubrodzinposzkodowanychwwynikuniekorzystnychzjawiskmmoderycznych"
IlosZqc,VCh ZlltmllOna klęski żvwlOłOWei (sillle Wlatry), które miał,V nliejsCe W gminaCll WOjtwództwa kujaWSk0-pOnlOrskiegO W dlllu 19 luteg0 2022 r.
Znsiłki celowe dla osób poszkodowanych - zasiłki celowe do 6 tys. zł - wypłacono 2 rodzinom, osób w rodzinach 6 ntr %czną kwotę 11 400,00 Z/;

- znsdkt celowe do20 tys na remont budy»iku mreszktrlnego - wypłacono ledne7 rodzmxe na 'wotr; ,0 z
85295
3110

Pg:mWarhiałalnoM " .

3 872 99!),78

2112 363,75

54,54%

Świadczenia spo}eczne

] 705 005,80

1112 324,92

65,24%

Z tego paragrafu wypłacane są świadczenia z tytułu wykonywanin prtrc społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy
SpOłeCZnej, 60 % tegO !iadCZem(l rdunduje POWiatOWJ UrZqd Pr(ICJ. 14'l półl'OCZlł 2022 rOku WJpłaCOnO !9iadCZenia W łAlJlSOkOśCi8 8 70,40 ZI CO St(InOWi
18,06 % pla»iu. Ptrragraf ten obeimuje równieź %iadczeiiia pienięzne na: -zaptwnienie zak'waterowanirt i wvivwienia o%wmelony Ukrainv
przyb,vwnjącym na ter)itorium Rzeczypospolitej Polskiel, w związku z działaniami wojennyini prowadzotymi na terytorium Ukrain)i Jest wypłacnne
zgodnie z art. 13 Ustawv o pomocy ob,vwmelom Ukrain,v w rwiqzku z konfikte»n zbrojnym na terytorium tego ptrństwtr z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U.,
poz. 583 z póbi. znt). -jednorazowego świadczenirr pieniężnego w w.lisokości 300 zł na osobę, prr.eznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokiycie
wydatMw na żywność, odzież, obuwłe, środki higieny osobisźej oraz opłaźy mieszkaiiiowe przysługujące Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na
terHorium Rzeczvpospolitey Polski4 4est uznawany za legah;v m podstawte art. 2 ust. li prxvbvwajqc,vm na terytorium Rzecz,vpospolitej Polskieji w
związku z dzialaniami wojenn)imi prowadzonymi na terytorium Ukrtriny jest wypłacane zgodnie z m. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrain3i w
ZWiqZkll Z kOnJliktenl ZbrOjnJm na terytOriulll teg0 ptrnStwa Z dma 12 marca 2022 r. (DZ. U.1 pOz. 583 Z pózn. Zm.). Za:siłek Cel0tgp Ila Zaptwnienie
wyżywienta dzieciom w szkole/ przedszkolu Ol,vvvatelowi Ukrain,v, którego pobyt na terytorium Rzec',vpospolitej Polskiei jest uznawan,v za legaln,v na
podstawie art. 2 ust. 1 / przy%wajqcym nn terytorium RzeczypospomeJ PolskieJ, w zwiqzku z działaniahii wojennymi prowadzonymf Il/l terytorium
Ukrain,v jest wvpłacane zgodnie z nrt. 29 i3 0 ustawv o pomocy o%watelom Ukrain.v w związku z konfliktem zbrojn,vm na terytorium tego państunr z dnitr
12 marca 2022 r. oraz rrrt. 17 ust. 1 pkt 3 il4, art. 39 ustawv z dniri 12 marca 2004 roku o ponyoc.y społeczne. Łączn,v koszt wvpłacon.vch miadczeń na
pomoc ob,vwatelom Ukrain)i wyniósl 1 ] 9 823,50 zł.
3027

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

j 3 350,00

387,21

Il,56%

3]17

Świadczenia spoleczne

135 424,00

19 033,69

14,05%

3119

Świadczenia społeczne

132 6]0,00

70 iso,oo

52,92%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 687,00

6 000,00

27,67%

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

314798,80

128 938,Ol

40,96%

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24917,03

17 744,12

71,21%

600,OC

255,12

42,52%

4097 Honoraria
4110

Skladki na ubezpieczenia spoleczne

4 057,00

0,00

0,00%

4117

Składki na ubezpieczenia społeczi'ie

87 078,94

293i5,04

33,66%

4119

Skladki na ubezpieczenia spojeczne

4321,52

3 068,27

71l00%
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4120

Sk}adki na Fundisz Pracy

536,OC

0,00

0,O0%

4l27

Skladki na Fundusz Pracy

7 276,7ć

2 776,21

38,15%

4i29

Skladki na Fundusz Pracy

4177

Wyanagrodzenia bezosobowe

4210

473,45

340,08

71,83%

127 751,5!

37 004,43

28,97%

Zakup maferialów i wyposazenia

4 279,2C

4 199,87

98,15o/o

42]7

Zakup małerialów i wyposażenia

52 603,9C

51 645,04

98,18%

4219

Zakup małeriaiów i wyposażeiiia

3 926,96

0,00

0,00o/o

4227

Zakup środków żywnosci

26 052,47

8825,Il

33,87o/o

4287

Zakup uslug zdrowotnych

6 200,OC

4307

Zakup ushig pozos(alych

252 424,OC

H3 995,56

45,16%

4309

Zakup ushig pozostalych

212,R

106,08

50,O0%

s 832,00 , 94,06%

Dodntek osłoiiowy jest .%iadczeniem pienię'zn3mi, które ma »ut celu zapewt«ić wsparcie finansowe osoboiii o niskich dochodacli, a iakże uchroiiić łch
przed ubóstwem energetyczn.p. Zgodnie z ustawq o dodatku osłonowym świadczenie przlisługuje: osobie w gospodarstwie domowynt jednoosobowym, w
którym wysOkOMprZećięlnegO miesięCZnegO dOCllOdu nie prZekraCZa kwOty 2100 24 0SObie W gOSpOdatstwie d0mowVm Wiel00SObOĄVm, %l którylll
wysokoM przecięmego miesięc'nego dochodu nie przekrrrcza kwoffl 1500 z/ ntr osobę. Od sźycznin do czerwca 2022 roku wydatkowano 983. 631,02 zł, co
stanowi 65,69 % zalożonego planu, w związku ze zwiększon.ym zaimeresowanłem powvzszym .twiadczeniein w pżerwszycli miesiącacly funkc)onowania
ustawy.

Gkiawn,Vnr Zalożetue projektu pn. Pro aekt Pro ram Ak wiZ(rc'a t Inte rac'n- Now Smrt2" w rtsnurcli PAL" )est aktJWiie wlączenie spolecziye ornz
powrót na rynek pracy. Poprzez ak5iwne włącznie społecme rozumiemy spotk«mia organizowatie w kluczowych miejscowościach w zalebioścł od
oczekiwnń i potrzeb spoleczności lokalnej. Aktysvizacja zawodowa polega na uczestntctwie w wybranych kursach zawodowych podnosztyych itwalifikrrcje
i umiejętłlOśCi WVbr(Ine ZgOdnie Z barOnletrenl ZaWOdóW . OśrOdek POnl09V SpOleCZneJ W %pólnie KrajeńSkitll Od l kWietłlia 2021 r0ku realiZuje JjjQj
/. Pro ramAk +wnościLokalnea-Ak wni wS ólnieKraaeńskim" CelemproJektu jestwdrozeniewoparciuoProgramAkźywnościLokalnej w
okresie od LO4.202] roku do 3].03.2022 roku kompleksowego i zindywidunlizowanego progrnmu umożliwiajrycego akty'wne svłączenłe społeczne 30
osób. Projekt dedykowany jest dla inieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie. Pro aekt "Ku'awsko- omorska Teleo ieka" realizowany jest w ranurcli
Regionalnego Progranyu Operac)jnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 201 4-2020, (M priorytetown 9 Solidarne społeczeńshvo, Dzitrłtrnie
9.3 RozwóJ usług zdrowotnych / społecv;vch, Poddziałanie 9.3.2 Rozwói usług społecznych. Ośrodek Pomoc.v Społecziiel w Sępólnie KraJeńskim
OdpOuriedZialnyjeSt Za 23 osObJ ZamiesZkujqCe ntr terenie gnlinJ SępólnO KrajelłSkie, którym rOZdyspOnOWał branSOletki żyCia. WprOjekCie WZięły udliał
osob,v potrzebujące wsparcia w codziem,vm funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawnoM wv»nagaią opiekf lub wsparcia w
zwiqzku z niemożnościi( samodzielnego wykt»nywania co najmniei jednej z podstawowvcli czvnności dnia codzieiiiiego.

l I=ol:,':z;'::%,.::::,=':tk=am0===d"em0=a'=00dlnn=hJe"OStek l --------l -=-l =,W donm pomoc,v społecznej umieszcza się osobę wvmagającą całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogt4cą
strmodzielnie funkcjonować w codzienn,vm żvciu, którei nie nwżna ztrprrwnić niezbędnej pomoc)i w formie usług opiekuiłczych.
Wpierwszym półroczu 2022 roku w domacli pomoq społecznei przeb,vwało 29 osób. Ewentualna kmekla planu nastqpi w H półroczu 2020 roku.
4437

Różne oplaty i składki

4717

Wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudmający

6 862,54

550,69

2 033,47

29,63%

313,17 , 56,87%

Projekt ,,Progrtrm Aktywizacia i Inlegracja- Nowy Starl' w ramacly PAL oraz Proiekt ,Jujawsko-Pomorska Teleopieka"

Pozostale zadania w zakresie polityk{ spoleczne)
PozoQadzWalność " T

192 518,78

3110

Świadczenia społeczne

ill 464,00

87 600,00

78,59%

4017

Wynagrodzema osobowe pracowników

46 188,58

36 17610

78,32%

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

i 538,43

l 538,43

100,OOo/o

4117

Składki na ubezpieczenta społeczne

8 023,87

6281,83

78,29%

4119

Skladki na ubezpieczetiia spoleczne

267,66

267,66 100,00o/ń

4]27

Składki na Fundusz Pracy

954,22

708,74

74,27%

4]29

Skladki na Fundusz F'racy

27,24

2124

100,00%

853

8S395=

g,

141 469,75
xax 469,75

73,48%

73,a%

4210

Zakup rnateria'iós» i wyposażenia

:i soo,oo

562,09

16,06o/o

4220

Zakup środków żywności

7 000,00

i 703,81

24,34%

4267

Zakup energii

6230,7i

3 886,15

62,37%

4269

Zakup energii

366,53

228,62

62,37%

4300

Zakup us+ug pozosłalych

5 000,00

l i52,00

23,04%

4307

Zakup usług pozos(alych

l 848,80

l 262,81

68,30oA

4309

Zakup usług pozosłalych

108,74

74,27

68,30%
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StownrzyszenłeDorośli-Dzżeciom wrrr' zeSwżetlżct( Terapeu6'cvxq w Sępólnże Krajeiłskjm realizncją roaekt .Pr 'o na r istai4 " iirRPKP.09.03.02-040007/20, dofiiiasowtrny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w rtrmacli osi priorytetowej RPKP 09. 00. 00 Solidarne społeczeiłstwo,
dzirdnnia RPKP. 09. 03. 00 Rozwój usług zdrowotn3ich i spoleczn3ich, poddziałania RPKP. 09. 03. 02 Rozwój usług społecvi)ich. Projekt realizowttny jest w
okresie od ] listopada 2020 roku do 28 lutego 2022 roku. Wpi'ojekcie planuje się wsparcie rodzin w wypelnianiu ról spolecznycli f opiekuńczo
wychowawczsicli w formie placówki wsparcia d'tiennego poprzez utworzenie dodatkowycli 10 miejsc r%iadczenia uslug społecznych w społeczności
Iokalnej i wsparcie 84 iniejsc dot)»chczas istniejącycli w ternyinie do dnia 28. 02.22 r.Poza tym. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krnjeńskim wrnz z
Stowarzyszenieny ,,Dorośli - Dzieciom" w okresie od ] stycznia 202] do 31 sierpnia 2022 roku realizuje ro'ekt Ee iec-n' dom - rrwnn r is łośr3"
dofinansowan,v ze środków Europejskiego Frmduszu Spolecznego. Projekt znldada zwiększenie dostępiiości uslug spolecznycli w szczególiiości usług
środowiskowych, opiekuiłczycli oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dlrr osób zngrożonycli ubóstwem lub wykluczeniem społecznyrn. Celem
projeklu jest zwiększenie dostępri dla 48 osób do usług wsparcia rodziny oraz utworzenie i funkcjonowanie mieszkania wspomaganego. %
est miejsceny spotkań dla osób pozostt0ącycli bez zatrudnienia, które clicą by3 aktvwne i poszukują możliwości wlrrsnego rozwoju. Czvnne
uczestmctwo w zajęciach w ramach Klubu pomaga w rozszerzeniu swoicli umiejęmości spolecznych, podniesieniu kwalifikacfr zawodow)'cli oraz oka'4ą
do poznania osób w podobnej syturrcji ivciowej. Celem dzialalności Klubu jest udzielenie pomoc,v osoboni indywidualnvm oraz icli rodzinony w
odbudowywaniu i podtrzymywaiiiu umieiętności uczesźnicma w zyciu społecrności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznycly oraz w
podmesieniu kwalifrkacJi znwodoąvch, Jako wartor:ć na tynku pracv. 17v'rwolenie się z bierności i uzvskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z
trudnośCiallli, nnjakie mpOtykajq osOb!I dlugOtrwllle beZrObOtne. WnlieSiqCaC]{ St)Iczelł - CZerwieC 2022r. prnCOwniC)I SOcjalni ZajtnOWnli Się:
nyomtoringiem uczesmicma beneficjentów w spotkaniach i spoi'ządzali w)iwia4y środowiskowe dogczące wvpła6i zasilków celowych - »notywac.lijn.ych w
mieSi(ICu

Edukacy)na opiekm wychowawezsa
Pomoc materialna dla uczfiw o c'kmaklerze soe)alnym

854

85415
3240

Stypendia dla uczniów

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

130 400,00

75,

Ill

R9 400,00

67 952,Oó 76,0 ł %

87 400,00

67 952,OC

77,75%

2 000,00

0,00

0,00%

Wvpłata sffpendtum SZkolnego wg. kryterium doChodowego wraZ Z koSZtami obsługi. Stypendium finansoWane iu 90 % Z dotacji celoWej. PrZVZnano 48
st)pendiów.

omocrnateriamadlaucniowocharakterzemotywaq)nym - "

.jl5416 :,
3240

Stypendia dla uczniów

41 000,00

ó,00

0,OO%

36 000,00

0,OC

0,OOoA

W.vphrta stypendium szkoliiego ztr wysokie wyniki w nauce - realizacja nast«ypi na początku nowego roku szkolnego

l 14190lNagrodykonkui.,owe l 5000,001 -0,001 0,00%
Pla»i zakłada zakup nagród rzeczowych dla uczniów osiągrtjącycli wysokie wyniki w nauce - realizacja nastąpi na poczrytku nowego roku szkolnego

Rodzina

855

17 463 217,00

Śiiiqadaenia wychowawcze

85501

2910

Zwrot dotacji oraz plahiości, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem {ub wykorzystanych z naiuszemem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmierne) wysokości

13 195 711,68

75,56%

6 791 543,'10

9,S4%

0,00

0,00%

9 799,00

Przekazane do budżetu Wojewodv zwroty nienależnie pobranych świadczeyi wypłacanycli przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego
@młu, trudny do oszacowania i akmalizowany na bieząco stąd wyższe wykoiianie. Zmiana planu w II półroczu.

I 131lOlświadczeniaspo+eczne l 6783048,731 6769216,73199,80%
Celeni świadczenia wyclyowawczego jest częściowe pokrycie w,vdtrtków związanvch z w,vchowywaniem dziecka, w H»i z opie% nad nim / zaspokojeiiiem
jego potrzeb życiowycli. Prz)isluguje osobom do dnia ukoiłczenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500, 00 z/

miesięcznie. Świadczenie wychowawczego było wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej do 30 czerwca 2022 roku.

40101 Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 324,02

11018,69

89,41%

Dodałkowe wynagrodzenie roczne

10 002,95

10 002,95

100,00o/o

4110

Składki na ubezpieczenia spo}eczne

4 868,30

698,16

14,34%

4]20

Zakup materiałów i wyposazenia

] 300,00

60117

46,71%

4040

Wvnagrodzenia dla ] pracowników igvko»iufiyc,vcli zadania wynikające z ustawy o ponyoc,v prnłstwa w w,vcliowvwaniu dzieci.

I 14580lPozos(ałeodsetki '- l 1597,001 0,0010,OO%
Przekazane do budzetu Wojtwod,v odsetki od nieixaleznie pobraiycli świadczeń wvpłacan,vc]i przez OPS - plan realizowtrny do wmokoścf wp%wów z lego
tyMu, trudny do oszacowania i trktutrlizowan)i na bieżąco stąd mższe wykonanie. Zmiana planu w H pólroczu.

Śvniczenia rohnne, 'wiadatma z fundusm alimentaq)nego oraz sk4adki

855ó2

+ia ubezpieazenia emerytal+ie i rentowe z ubezpieczema spoleczneBo
2910

ZMOI dotacji oraz pła(nosci, sv (ym wykorzys(anych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanyc{i z naruszeniem procedur, o których
mowa w arI. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmierne3 wysokości

6 298 843,<»€l

a 4 078 110,26

64,74%

18 776,00

8 044,90

42,85%

Przekazane do budzetu Wojewody zwroty nienależnie pobranycli świadczeii w)ipłacan)icly prrtez OPS - plan realizowany do w)'sokości wp5wów z tego
t'tułu, trudn,V dO osZaCOwania i aktualiZrmtin,V na bieZqCO Stqd nizSZe wykOnanie. Zllliana planu W IJpółrOCZu.

l 131lOlświadczeniaspoleczne I 5535307,001 3705034,02166,93%
Wydatki rwiązrrne z realizacją ustawv o świadczeniacli rodzinnvcli, do którycli zalicztr się: zasiłek rodzinn,v płmn,v wraz z dodntkami: z tytułu urodzenia
dziecka, opieki iiad dzieckiem w okresie korzystaiiia z urlopu wycliowawczego, samotvrego wychowywania dziecka, wielodzielności, ksztalcenia i
rehabilitacji dziecka niepehrosprawnego, podjęcia przez dziecko nnuki w szkole poza miejsceny zamieszkania - dojazd i internat, swiadczenia opiekuńcze,
miadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekgma oraz fundusz alimenmcyjny.
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodałkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skjadki na ubezpieczenia społeczne
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134 763,22

79 704,49

59,14%

i4 767,78

i4 767,78

}00,O0%

587 000,00

266 160,05

45,34%
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I 14120lSkladkinaFunduszPracy I 3 i=io,ool 2663,381 84,82%
Wynagrodzenia oraz składki dla 4 pracowników wykonujących zadania wvnikaiące z ustawy o %iadczeniach rodzim;vch, zaliczce nlimenźn«,vjnei i
funduszu alimenlac)jnynt Dodatkowe wyiiagrodzenia płalne jest dla 4 prncowników zajnwją«ycli się obsługq %iadczeii rodzóiii)ich, Zaliczki
alinyenmcyjnej / funduszu alimemacyjnego. Koszty obslugi zndania (wpnagrodzetria) wynoszą 1,5% otr'ymanej dotacji, stąd wyższe wykonanie planu i
ewentutrlna jego :miana w // półroczu

I I-I=-----------------=-I -,-l =-l -,-=
Koszty wydariia decyzji adminislracyjnycli w sprawie %iadczenitr rodzicielskiego. Ewentualna korekta plnnu w lr półroczu

l 14580lPozosta+eodsełki I 3289,001 l 195,641 36,35%
Przekazane do budżetu Wojewod,v odsetki od nienależnie pobranycli świadczeń wvpłtrcan,vcly przez OPS - plan realizowany do wmokości wpływów z tego
tymlu, trudny do oszncowrinia i aktualizowany nn bieżqco sląd wyższe wykonanie. Zmirina planu w II półroczu.

Kmta duże3 robiny , }e :

85503
4210

Zakup ma(eria}ów ] wyposazenia

. 484,QO

98,78%

484,00

98,78%

490,00

(Mrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim zajmuje się obsług«y znmawiania i wydnwa;xia Kart Dużej Rodziny.
Od sqcznia 2022 roku do czerwca 2022 roku wpłynę% 43 wnioski o pr:vznanie Karty Duzej Rodziti,v.
Kazd,v posiadacz Karty Dużej Rodziny - niezależiiie od tego, cz,v do tej poiy miał ją w wersji trad,vc,vjnej, elektronicznej CzV obu - będzie inógł z ixiej
korzystać dzięki praktyc'nei trplikacif mObliwmel.

Wspxerame todzmy

85504
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodalkowe wynagrodzenie roczne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Skladki na Fundusz 'F'racy

389 389,04

+fl

l 965,00

837,07

42,60%

203 949,32

92 840,65

45,52%

13 050,68

13 050,68

100,00%

38 000,00

17 332,28

45,61%

5 320,00

2 570,50

48,32%

Wynagrodzenia 3 as)islentów rodzin)i pracujących w systemie zadaniowytn. Plan realizowany zgodnie z umową

I 142]OlZakupma(eriałówiwyposazenia ""' l 506,001 0,001 0,O0%'Zakupiono materiały i wyposażenie na potrzeby zespołu ds. wspierama rodziiiy. Środki w 6im parrrgrafie zostamy w)idatkowane w drugim pólroczu

I I=ol:,:',':;::.::',.,'::.oSlkiSamOrZ"duIe""aineg00dlnn'h-"'nOSlekl --------I ===-I=,-=
otroaeh pomocy spoteczney poniosz wyaathi za pobvt'rty azieci przeb,vwaiąc,vcli w piec'<v zastępczey (roazin.v zastępcze, piacowh2 Wpie«ur;czo- '-" wyclyowawcze, rodzinny dom dziecka).

I 14360 101:4aty z tytułu zakupu usług telekomunikacy3nycli I "- l 509,001 642,061 42,55oA
Opłnta za usługi tel. komórkowej, stacjonarnei / Internet. Niższe wvkonanie związane ze znyiana lar)if.

I 144łOlPodróżeshizbowekra)owe I 43]8,001 2 102,571 48,69o/o
K oszly delegarj/ służbowych realizowane wg potrzeb stąd niższe wykonanie planu. Ewentualna korekltr planu nastąpi w H półroczu 201 9 r.

l 14440lOdptsynazakładowyfundus;":wiadczeńsocjalnych ---' l " 478'l00l 3585,751"75,O0%
Odpis ntr ZFŚS

I 14700lSzkoleniapracownikównie%dącycliczłonkamikoipususlużbycywilne3 l '-'-""'-'95,001 0,001 0,00%
Środki na tym pnragrafie przeznnczono na podwvźszrrme kwalifikncjf zawodowych kadry. Plan przewidziany do realizacii w II półroczu
85510
350 000,00
ziablnosc placowek opiehn'iczo-wychowaivczych
195 042,55 55,73%
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń """

l 078,00

739,00

68,55oA

Wydatki na wypłatę ekwiwalemu za prtrnie odzieży ornz w;vdntkf mr środk/ cr.ystości wnikające z przepisów o bhp wg potrzeb "
4010

Wynagrodzema osobowe pracowników

194 837,32

102 896,23

52,81o/o

4040

Doda{kowe wynagrodzenie roczne

19 835,68

19 835,68

100,O0%

4]10

Skladki na ubezpieczenia społeczne

50 000,00

25 604,24

51,21o/o

4120

Skladki na Fundusz Pracy

7 000,00

2261,08

32,30oA

Wynagrodzenia dyrektora, wycliowawców, ndodszego optekuna oraz robotników gospodarczycli. Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 r. to 6 osób (4,25
etaffl). Niew.vkonanie 4]20 wyniktr ze z rwolnieii ustawowycli

I 14170lWynagrodzeniabezosobowe I 20000,001 18")107,201 94,04%""WranlrrC]l pOtrZeb ZWiqZan,!ICh Z praWidlOwVmJiinkcJOnOwanienl'Su7;Eiiic,V ZaWrirt0 4 unlow,V Zlecenźe: na Obsługę kadrOW0-płaCOWq, flti w!IkOt3VWanii--zadań slużb,v Eezpieczeństwn i Higien,v Praq, na #iadczenie usług impektorrr ochronv dan,vcli oraz m świadczenie usług polegajqc,vcli m pracy z

dziećmi uczęszczajqcymi do Świetlic)t Terapeu0'cznej w Sępólnie Krajeńskim (nowtr filia prz.li ul. Szkolnej 8). Ewentrmlna korektn phxnu nastqpi w II
półroczu 2022 r.

I 142]OlZakupmateriaiówiwyposażenia I 18484,001 7029,311 38,03%
Ze względu na cliarakter działtrlności Świetlicy ujęźe S4 tutaj głównie wydatki zwiqzane z zakupem środków do utrr,vmania czystośc/ i bieżqc,vm
utrzvmaniem Świeflicy a takze zakupem mateririłów do prnc,v z dziećmi. Pozostałe wvdatki pltrnuje się wvkorzvsttr«: w // półroczu 2022 r.

l 14220lZakupśrodkówżywności I 1054,001 351,491 33,35%
Zakup ytykulów spożywczvcli na zajęcia kulinarrie. Niewykonanie wynika z faktu ograniczenia dzirrłań w F%ietlicy zu%ztrnego z epMemią COVID-19.
Wvkonanie przewiduje się w II półroczu.

l 14260lZakupenergii l 14000,001 5720,941 40,86%
Il:vkontrnie iia tynt ptrragrafie dot,vcxV w,vdatków ponoszoii,vch nn dostawę eiiergii elektr.vcznej. cieplnej i wody. Zwiększone wvdatki pltrnuje się w //
prMrocr.u (okres jesienno-zimowy).
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l 14270lZakipuslugreinoiiłow):cli I 1224,001 0,001 0,OO%
Ewentutrlne zakup)i usług remomowycli przewiduje się w II pólroczu (regeneracjn griśiiic).

I 14280lZakupuslugzdrowotnych I 168,001 90,001 53,57%
Badania me4vcvi;v pracy dla prrrcowników - realizacja zgodnie z za%indczeniami leknrskimi i terminami w nich okreMonymi

l 14300lZakupusługpozosiałych I 8262,001 2646,441 32,03%
Opłaffl Za prOWadZenie raCllunku ballkOWeg0 0raZ Opłaty Za Obsługę kartpłatniCZyh, WJlwóZ IlieCZyStOsCi. prZeglqd teC]lniCZny budynku, uSługi
xransporiowe oi'az kos'Jv przesyłki. 14'iększość wvdatków planuje się na I/ półrocze

l I 4360 IOplaty z tytulu zakupu us}ug (elekomunikacyjnycli l 2 777,001 ] 583,491 57,02%
Wparagrnfie @»n ujęte S4 wydatki na zakup uslug do sźeci komórkowej, sta«jonar'nej oraz Internet. Ewentualna korekta planu nastqpi w H półroczu

I 14410lPodróżesłużbowekra3owe I 108,001 0,001 0,00%
PodróŻe służbowe krajowe. Planowarxa jest rerrlizacja delegacji pracowników w II półroczu.

I I""-'olRózneopłatyiskładki I 644,001 286,001 15,40%
Ubezpieczenie mtrjątku. 14'ykonnnie planu zgodnie z umową z ubezpieczycielem

l I-l-=-==-=-=-=-------,- I =-=-l =-=-l =,-=
Odpis na ZFŚS

l I 4700 ISzkolenia pracowników nie%dących czlonkami korpusu slużby cywilne3 I ] 2}3,001 499,001 41,14%
Szkolenia zgodnie z liarmonogramem

l I 4710 IWp}aty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnia3ący l 1000,001 456,201 45,62%
Wpłaly na PPK - na podstawie deklaracfr pracowników,

kładki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobyeiray;c mektóre
wiadczema rodztnrie, zgodme z przepisam ustawy o swiadczemach
odzinnych oraz za osoby pobxera3ące zasxkx dla opiehinow, zgodme z
prepisanii us(awy z d+iia 4 ktvió+a 2014 r ó ustaleniu y qpkabxe zasił ow

85513

5 600,

5,

65,S5%

56 109,32

65,55%

d{a opiekunow
4130

85 600,00

Skladki na ubezpieczenie zdrowołne

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob,v pobierające %iadczenia z OPS oraz przekazane do budzetu Wojewodv zwroty nienależnie
pobrtrnych miadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokośc/ wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowmxia i aktualizowatiy na bieżąco

'%»g'»*nw
- . .mył IĄ+'aglh}

'Thwnv«&

3020

* %" - 'Ś')W'a" ai
$yxt%n.4jete*iazieemżi,le%ao,ht'iy3.dJ%J41 'r,>:3r:fia t'J'y:ai"4"'a 'j!Ńiag" '@a
"* <a'ą'(i
*> #*)ź,i<y%
WydaIki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7781,00

4 620,74

59,38%

Wydatki na tym paragrafie doźyczą zakupu odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z tabelą norm przvdziału odzieży i obuwia roboczego z
zarzqdze'niem 4yrektora. GMwixie wydtrtki z przedmiotowego paragrafu znplanowane zostały w II półroczu stąd wvższe wykonanie
4010

Wynagrodzenia osobowe pracosvnikósv

2 039 090,53

987 703,15

48,44%

4040

Dodaikowe wynagrodzenie roczne

152 702,46

152 702,46

{00,00%

4110

Skladki na ubezpieczenia spoleczne

364 648,00

194]19,41

53,23%

4120

Składki na Fundusz Pracy

42 949,00

17 094,07

39,80%

Wvdatki ww partigrafów obejmujty wynagrodzenia (w @m dodmkowe wvn«tgrodzenie roczne) pracowników z«ttrudnion,vch w Żłobku w CMDiR:
dyrektOra, praCOWnikóW merytOtyCZn.pCh (StarsZJ Opiekun - 14, młOdSZJ Opiekun - 4, StarSZejpielęgniarki, kuCharZa, rellabilitanta- ], SlarsZegO dietefflka 3/4 etatu, głównej księgOwej - 3/4 etatu, pOmOCJ admilliStracyjnej - 2, rObOtllika gospOdarcZeg0 - 1, SprZqtaCZki -1, ucZnia - ]). NiZSZe W2pkOnanie na
paragrafie 401 0 związane jest z otrzymtrnytiyi r4undacjami z Powiatowego Urzędu Pracy. W Klubie
Dziecięcym w CMDiR i Opiekunów Dziennvcli : kierownika, pracowników merytoryczn,vcli (starszv opiekun - 3, młodszy opiekun - /, logopeda-]),
kucliarza, pomocy kuchemiej - ], starszego dietelyka - ]/4 etam, głóumei księgowej - ]/4 etatu, pomocy administracyJ'iiej - 3 (1 + 2 x ]/4 etatu),
sprząźaczki - 1, robotnikn gospodarczego - 2, dzienni opiekunowie - 7 (w tym 2 na dlugotrurałym zwolniemu lekarskim).

I -14]70lWynagrodzeniabezosobowe "l" 448'83,001"""""21450,00147,79%
NNym paragrafie ujęto wydatki zwiqzane z wvplaź«y umów zleceń za wvkonanie zadań sMb,v be'zpieczeństura i higien.v pracv, umowa zleceiiie z inspektorem
ochrony danycli oraz iiiformatykient

I ' 14210lZakupma(erialówiwyposazenia l 91282,Oll 47088,68151,59%
Zakup środków czystości, ar@kiiłów biurowych i papiernic<ych, drobnycly zabawek, torierów, środków i preparatów do rn.ycin i dezviifekcfi rqk, powierzclmi i
sprzętu, rękawiczek lateksowycli dkr opiekunów, doposnżenie apteczek w środki opmrunkowe i przeciwgorącr.kowe, telefon)i komórkowe na s«le, arękułów
gospodarczvcli 0. farby, kleje, mioźły, wierthr, pompa ręczna, wqz ogrodów itp., ziemi, k-wimów, kor.v i nwozów do zagospodarowania terenri wokół budynku

Żlobkn, doposażenie kuclmi głównej w nncrynia (sztućce, talerze plytki, srrlaterki, wazy, naczynia żaroodporne z podgrzewnczaini, termosy
koiiferencyine, )baterie inne.

I "' 14220 IZakup srodków zywności I 166 583,001 9] 764,391 55,09%
Zakup żywności do wysokości zebrnnycli środków z przeznnczeniem mr codzienne wyżywierrie skłndajqce się z 5 posilków tj. śniadnnie, prze%ska, zuptr, //
«krnie i podwieczorek dla dzieci i pracowników korzystnjącvch z wyływienia.

I 14260lZakupenergii l 111327,00 l 46890,84142,12%
WJkOn(Illle Ila ffllll p(Iragr afie dOlJCZJ"WJdatkóW pOllOSZOnJC]l nn dOStaWę energll elektrJCZneJi g(IZu l WOdJ. -2' ul4'agl n(l WJZSZe Zl4Z)ICle W OkreSle JeSlellll0zimowvny nie planuje się zmiai;v planu.

I 14270lZakupus+ugremomo=wych I 15216,001 2774,151 }8,23%
Wydtrtki zu%zane między imi.litiii z komerwacją dbvigu, koiiserwacjq kotlowni gnzowej, koiiserwncją urzrydzeri wielofimkc.ljiiyclr oraz pracami remonto»yvmL
W II pólrocr.u znplaiiowany iest przeglqd centrnl wenfflltrc)ijnycli stqd nhsze wykonanie.
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