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Zarządzenie Nr 56/2020 
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin 

z dnia 30 marca 2020 roku 
 
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz 

sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowo-Miejskiej Biblioteki 
Publicznej i Żuromińskiego Centrum Kultury za 2019 rok.  

 
Na podstawie art.267, art. 269, art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych ((Dz. U. z 2019 r. , poz. 869 z późn. zm.), art.13 pkt 5 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 2500) oraz art. 13 
pkt7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów 
prawnych (tj. Dz. U. z 2018 r, poz.2203) Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin zarządza, co na-
stępuje: 
  

§ 1 
Przedstawić Radzie Miejskiej w Żurominie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta 
Żuromin za 2019 r. wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. 
  

§ 2 
 

 Przekazać Radzie Miejskiej: 
1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Pu-

blicznej w Żurominie za rok 2019 stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia, 
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Żuromińskiego Centrum Kultury 

w Żurominie za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,  
3. informację o stanie mienia Gminy i Miasta Żuromin, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarzą-

dzenia. 
 

§ 3 
 
Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania, o których mowa 
w §1 i § 2 oraz informację, o której mowa w § 2 ust. 3. 
 

§ 4 
 
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego. 

§ 5 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Spis treści 
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2. Załącznik do Zarządzenie Burmistrza 

• Sprawozdanie roczne  z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2019 

– Dochody i Wydatki  - Załącznik Nr 1 

• Zmiana budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2019r 

• Część opisowa do Załącznika Nr 1 

• Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik Nr 1 /1 

• Przychody i rozchody budżetu – Załącznik Nr 1/2 
• Wykonanie zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednost-

kami samorządowymi – Załącznik Nr1/ 3 

• Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora fi-

nansów publicznych w 2019 r  – Załącznik Nr 1/4 

• Zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r – Załącznik Nr 1/5 

• Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 
Załącznik Nr 1/6 

 
• Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych  i narkomanii-Załącznik  Nr1/ 7 i7a 

•     Wykaz jednostek budżetowych prowadzących rachunki dochodów oraz  
       wydatki sfinansowane dochodami(wg klasyfikacji budżetowej) za 2019 r –  
      Załącznik Nr 1/8 

 
• Sprawozdanie z wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych w tym 

realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2019-Załacznik Nr 1/9 

• Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019r Powiatowo-Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Żurominie – Załącznik Nr 2 

• Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019r Żuromińskiego Cen-

trum Kultury w Żurominie – Załącznik nr 3 

• Informacja o stanie mienia  Gminy i Miasta Żuromin – Załącznik Nr 4 
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                                                                       Załącznik nr 1 
                                                do Zarządzenia Nr 56/2019 

                                   Burmistrza Gminy i Miasta  Żuromin 
                                                  z dnia 30 marca 2019 roku 

 

Informacja  o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2019r 
 
 
 CZEŚĆ   OPISOWA  do Załącznika Nr 1 
 
I Objaśnienia ogólne  
 
Budżet Gminy i Miasta na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu  
28 grudnia 2018 roku Uchwałą nr 25/IV/18 w następujących kwotach : 
 
Dochody w łącznej kwocie  55 433 209,25 zł, w tym: 
1) dochody bieżące w kwocie  53 142 209,25 zł,                      
2) dochody majątkowe w kwocie 2 291 000,00 zł,  
  
Wydatki w łącznej kwocie 53 978 209,25 zł w tym :         
1)     wydatki bieżące w kwocie 49 153 787,09 zł,  
2)     wydatki majątkowe w kwocie 4 824 422,16 zł,                 
 
Uchwalony budżet Gminy i Miasta Żuromin na 2019 rok był budżetem nadwyżkowym. 
Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie 1455 000,00 zł z 
przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów  w kwocie 1 430 000 zł i pożyczek w kwocie 25 
000 zł. 
Przychody budżetu w wysokości 50 000,00 zł, pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych, plano-
wano przeznaczyć na rozchody w wysokości 50 000,00 zł,(spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu kredytów ). 
Podsumowując, przychody budżetu zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł, rozchody w wysokości 
1 505 000,00 zł. 
 
W trakcie realizacji budżetu , w ciągu pierwszego półrocza dokonywane były zmiany w planie docho-
dów i wydatków uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta , zgodnie z załą-
czonym zestawieniem. 
 

1. ZARZĄDZENIE Nr 40/a/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 28 luty 2019 roku 
2. UCHWAŁA Nr 48/VI/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 marca 2019 roku 

3. ZARZĄDZENIE Nr 63/a/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 29 marca 2019 

roku 

4. ZARZĄDZENIE Nr 83/a/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 2 maja 2019 roku 

5. UCHWAŁA Nr 59/VII/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 13 maja 2019 roku 

6. ZARZĄDZENIE Nr 94/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 23 maja 2019 roku 

7. ZARZĄDZENIE Nr 106/a/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 5 czerwca 2019 

roku 

8. UCHWAŁA Nr 68/VIII/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 26 czerwca 2019 roku 
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9. ZARZĄDZENIE Nr 121/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia28 czerwca 2019 

roku 

10. UCHWAŁA Nr 78/IXI/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 31 lipca 2019 roku 

11. ZARZĄDZENIE Nr 160/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 12 sierpnia  2019 

roku 

12. ZARZĄDZENIE Nr 170/a/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 30 sierpnia 2019 

roku 

13. ZARZĄDZENIE Nr 185/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia30 września 2019 

roku 

14. ZARZĄDZENIE Nr 194/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia11 października  

2019 roku 

15. ZARZĄDZENIE Nr 199/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia25 października 

2019 roku 

16. UCHWAŁA Nr 101/XI/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 październik 2019 roku 

17. ZARZĄDZENIE Nr 204/a/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia31 października 

2019 roku 

18. ZARZĄDZENIE Nr 222/a/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia27 listopada 

2019 roku 

19. UCHWAŁA Nr 112/XII/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 6 grudnia 2019 roku 

20. UCHWAŁA Nr 121/XI/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 20 grudzień 2019 roku 

21. ZARZĄDZENIE Nr 239/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia23 grudzień 2019 

roku 

 

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2019 roku  wyniósł : 
 
 
Dochody bud żetu gminy i miasta na rok 2019 wynosz ą 60 500 161,75  zł 
w tym: 

1) dochody bieżące 58 049 618,27 zł, 
2) dochody majątkowe 2 450 543,48 zł. 

 
Wydatki bud żetu gminy i miasta na rok 2019 wynosz ą 60 758 703,73 zł                                
w tym :  

1) wydatki bieżące 56 426 110,90 zł, 
2) wydatki majątkowe 4 332 592,83 zł. 
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     Ostatecznie na koniec roku 2019 r, Uchwalony budżet Gminy i Miasta Żuromin na 2019 rok pozostał 
budżetem nadwyżkowym z wynikiem 982 925,78 zł. 

 
Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 1/2 
 
Podsumowując, planowanych dochodów było 60 500 161,75 zł, natomiast wykonano 61 370 574,44 
zł, co stanowi 101,44  % realizacji planu. 
w tym: 
Dochody majątkowe planowano w wysokości 2 450 543,48 zł, natomiast wykonano 2 494 762,49 zł, 
co stanowi 101,80 % realizacji planu. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 374 392,83 zł. 
 
Podsumowując, planowanych wydatków było 60 758 703,73 zł, natomiast wykonano 60 387 648,66 
zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu. 
w tym: 
Wydatki majątkowe planowano w wysokości 4 332 592,83 zł, natomiast wykonano 4 278 202,08 zł, 
co stanowi  98,74 % realizacji planu. 
 
 

Realizacja budżetu na 2019 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:  
 

DOCHODY 

010  Rolnictwo i łowiectwo   planowano 903 171,46 wykonano 898 061,78 co stanowi   99,43%

 realizacji planu 

01042  Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych planowano 60 000,00 wykonano 54 936,00 co 

stanowi  91,56% realizacji planu 

6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego planowano 60 000,00 wykonano  54 936,00 co stanowi  91,56% realizacji 

planu 

01095 Pozostała działalność planowano 843 171,46 wykonano 843 125,78 co stanowi  99,99% 

realizacji planu 

0750  Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 2 700,00 wykonano         

2 635,40 co stanowi 97,61% realizacji planu 

  0970  Wpływy z różnych dochodów planowano 0,00 wykonano  18,92 co stanowi 

 0% realizacji planu 

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 840 471,46 wykonano 840 471,46 co 

stanowi  100,00% realizacji planu 
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100 Górnictwo i kopalnictwo   planowano  85 378,84 wykonano 74 901,60 co stanowi 

 87,73% realizacji planu 

10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo planowano 85 378,84 wykonano 74 901,60 co stanowi 

87,73% realizacji planu 

  0460  Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  planowano 85 378,84 wykonano 74 901,60

 co stanowi 87,73% realizacji planu 

600 Transport i łączność planowano 643 936,00 wykonano 649 320,20 co stanowi  100,84% 

realizacji planu 

60016 Drogi publiczne gminne planowano 643 936,00 wykonano 176 084,20 co stanowi  27,34% 

realizacji planu 

  0690  Wpływy z różnych opłat  planowano 350,00 wykonano 268,80 co stanowi 

 76,80% realizacji planu 

  0910  Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

 planowano 350,00 wykonano  0,00  co stanowi  0,00% realizacji planu 

  0920  Wpływy z pozostałych odsetek planowano 0,00 wykonano 199,48  

  0970  Wpływy z różnych dochodów planowano 170 000,00 wykonano 175 615,92

 co stanowi 103,30% realizacji planu 

6337  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

planowano 473 236,00 wykonano  0,00  co stanowi 0,00% realizacji planu 

  60018   Działalność Funduszu Dróg Samorządowych  planowano 0,00 wykonano

 473 236,00  

6350  Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych  planowano 0,00 wykonano  473 236,00  

700 Gospodarka mieszkaniowa planowano 960 000,00 wykonano 967 907,16 co stanowi 

 100,82%realizacji planu 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  planowano 960 000,00  wykonano 967 907,16 co 

stanowi  99,84% realizacji planu 

0470  Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  planowano      

117 500,00 wykonano 68 305,99 co stanowi 58,13% realizacji planu 

0490  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 30 000,00 wykonano 2 583,00 co 

stanowi  8,61% realizacji planu 
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  0690  Wpływy z różnych opłat  planowano 1 000,00 wykonano  637,67 co stanowi 

 63,77% realizacji planu 

0750  Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 450 000,0  wykonano 

485 136,05 co stanowi  107,81% realizacji planu 

0760  Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  planowano 0,00 wykonano 36 274,57  

  0870  Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowano 361 000,00

 wykonano 374 392,83 co stanowi 103,71% realizacji planu 

  0910  Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

 planowano 500,00 wykonano 0,00 co stanowi  0,00% realizacji planu 

  0920  Wpływy z pozostałych odsetek planowano 0,00 wykonano 577,05  

750 Administracja publiczna  planowano 664 392,43 wykonano 625 678,44 co stanowi 

 94,17% realizacji planu 

75011 Urzędy wojewódzkie planowano 164 377,00 wykonano 165 467,10 co stanowi  100,66% 

realizacji planu 

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 164 377,00 wykonano 165 448,50 co 

stanowi  100,65% realizacji planu 

2360  Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  planowano 0,00 

wykonano  18,60  

75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowano 493 243,43 wykonano        

458 982,56 co stanowi  93,05% realizacji planu 

  0970  Wpływy z różnych dochodów  planowano 493 243,43 wykonano  458 982,56

 co stanowi 93,05% realizacji planu 

75095  Pozostała działalność planowano 6 772,00 wykonano 1 228,78 co stanowi  18,15% realizacji 

planu 

  0960  Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 

 planowano 0,00 wykonano 500,00  

  0970  Wpływy z różnych dochodów planowano 500,00 wykonano 728,78 co stanowi 

 145,76% realizacji planu 
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2057  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego planowano 6 272,00 wykonano  0,00 co stanowi  0,00% realizacji planu 

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

sądownictwa  planowano 108 254,00 wykonano 108 254,00 co stanowi 100,00%

 realizacji planu 

75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowano            

3 016,00 wykonano 3 016,00 co stanowi  100,00% realizacji planu 

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 3 016,00 wykonano  3 016,00 co 

stanowi  100,00% realizacji planu 

75108  Wybory do Sejmu i Senatu planowano 52 811,00 wykonano 52 811,00 co stanowi  100,00% 

realizacji planu 

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 52 811,00 wykonano 52 811,00 co 

stanowi  100,00% realizacji planu 

75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie planowano 550,00 wykonano 

550,00 co stanowi 100,00% realizacji planu 

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 550,00 wykonano 550,00 co stanowi  

100,00% realizacji planu 

75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego  planowano 51 877,00 wykonano 51 877,00 co 

stanowi  100,00% realizacji planu 

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 51 877,00 wykonano 51 877,00 co 

stanowi  100,00% realizacji planu 

752 Obrona narodowa   planowano 2 000,00 wykonano 0,00 co stanowi  0,00% realizacji 

planu 

75212  Pozostałe wydatki obronne planowano 2 000,00 wykonano 0,00 co stanowi  0,00% realizacji 

planu 
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2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami  planowano  2 000,00 wykonano 0,00 co stanowi  

0,00% realizacji planu 

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  planowano 19 280 

888,52 wykonano 19 147 184,39 co stanowi 99,31% realizacji planu 

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  planowano 32 000,00 wykonano 26 

738,63 co stanowi  83,56% realizacji planu 

0350  Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 

formie karty podatkowej planowano 32 000,00 wykonano 26 739,87 co stanowi  83,56% 

realizacji planu 

  0910  Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   

75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano                

3 439 454,52 wykonano 3 192 907,28 co stanowi 92,83% realizacji planu 

  0310  Wpływy z podatku od nieruchomości  planowano 3 383 504,52 wykonano

 3 145 755,88 co stanowi  92,97% realizacji planu 

  0320  Wpływy z podatku rolnego planowano 1 300,00 wykonano 1 404,00 co stanowi 

 108,00% realizacji planu 

  0330 Wpływy z podatku leśnego planowano 4 000,00 wykonano 3 984,00 co stanowi 

 99,60% realizacji planu 

0340  Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 50 000,00  

wykonano 38 094,00 co stanowi  76,19% realizacji planu 

  0500  Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 100,00

 wykonano 883,00 co stanowi  883,00% realizacji planu 

  0690 Wpływy z różnych opłat  planowano 50,00 wykonano 104,40 co stanowi 

 208,80% realizacji planu 

  0910  Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

 planowano 500,00 wykonano 2 682,00 co stanowi  536,40% realizacji planu 

75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 

czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planowano                   

3 850 120,00 wykonano 3 814 284,30 co stanowi 99,07% realizacji planu 

  0310  Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 2 160 120,00 wykonano 1 983 

950,63 co stanowi 91,84% realizacji planu 
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  0320  Wpływy z podatku rolnego planowano 507 000,00 wykonano 522 631,67 co 

stanowi  103,08% realizacji planu 

0330  Wpływy z podatku leśnego planowano  13 000,00 wykonano 12 821,00                 

co stanowi  98,62% realizacji planu 

  0340  Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 260 000,00

 wykonano 269 909,50 co stanowi 103,81% realizacji planu 

  0360  Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 19 000,00 wykonano

 29 747,10 co stanowi  156,56% realizacji planu 

  0370  Wpływy z opłaty od posiadania psów planowano  4 000,00 wykonano 3 960,00

 co stanowi  99,00% realizacji planu 

0430  Wpływy z opłaty targowej planowano 290 000,00 wykonano 243 280,00 co 

stanowi  83,89% realizacji planu 

  0500  Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 586 000,00

 wykonano 717 014,74 co stanowi  122,36% realizacji planu 

  0690  Wpływy z różnych opłat  planowano 8 000,00 wykonano 10 347,58 co stanowi 

 129,34% realizacji planu 

  0910  Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

 planowano 3 000,00 wykonano  20 621,50 co stanowi  687,38%  realizacji planu 

  0920  Wpływy z pozostałych odsetek  planowano 0,00 wykonano 0,58  

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw planowano 480 706,00 wykonano 516 118,02 co stanowi 107,37% realizacji planu 

  0410  Wpływy z opłaty skarbowej planowano 208 000,00 wykonano 222 332,64

 co stanowi 106,89% realizacji planu 

  0480  Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 planowano 272 706,00 wykonano 293 785,38 co stanowi 107,73% realizacji planu 

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano  11 478 608,00 

wykonano  11 597 136,16 co stanowi 101,03% realizacji planu 

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 11 218 608,00 

wykonano  11 324 747,00 co stanowi 100,95% realizacji planu 

  0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 260 000,00

 wykonano  272 389,16 co stanowi 104,77% realizacji planu 

758 Różne rozliczenia  planowano  14 964 185,88  wykonano 14 949 417,19  co stanowi  99,90%  

realizacji planu 
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75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowano     10 

205 355,00 wykonano 10 205 355,00 co stanowi  100,00% realizacji planu 

  2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 10 205 355,00 wykonano

 10 205 355,00 co stanowi 100,00% realizacji planu 

75802  Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowano           101 

267,00 wykonano 101 267,00 co stanowi  100,00% realizacji planu 

  2750  Środki na uzupełnienie dochodów gmin planowano 101 267,00 wykonano

 101 267,00 co stanowi  100,00% realizacji planu 

75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin planowano 4 428 683,00 wykonano             4 

428 683,00 co stanowi  100,00% realizacji planu 

  2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 4 428 683,00 wykonano

 4 428 683,00 co stanowi 100,00% realizacji planu 

75814  Różne rozliczenia finansowe planowano 113 372,88 wykonano 98 604,19 co stanowi 86,97%  

realizacji planu 

  0920  Wpływy z pozostałych odsetek planowano 40 000,00 wykonano 25 231,31

 co stanowi 63,08% realizacji planu 

2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 62 032,40 

wykonano 62 032,40 co stanowi 100,00% realizacji planu 

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 

11 340,48 wykonano 11 340,48 co stanowi  100,00% realizacji planu 

75831  Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin planowano 115 508,00 wykonano                   

115 508,00 co stanowi  100,00% realizacji planu 

2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 115 508,00 wykonano              

115 508,00 co stanowi  100,00% realizacji planu 

801 Oświata i wychowanie   planowano  1  116 110,00 wykonano 1 131 969,84 co stanowi 

 101,42% realizacji planu 

80101  Szkoły podstawowe  planowano 28 000,00 wykonano 28 062,60 co stanowi  100,22% 

realizacji planu 

0610  Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, 

zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  planowano 0,00 wykonano  52,00   

2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 28 000,00 

wykonano 28 000,00 co stanowi 100,00% realizacji planu 
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2400  Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 

wydzielonym rachunku jednostki  planowano 0,00 wykonano  10,60  

80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowano 92 598,00 wykonano                     

92 598,00 co stanowi  100,00% realizacji planu 

2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 92 598,00 

wykonano 92 598,00 co stanowi 100,00% realizacji planu 

80104 Przedszkola  planowano  520 684,00 wykonano 523 577,70 co stanowi 100,56% realizacji 

planu 

  0830  Wpływy z usług  planowano 200 800,00 wykonano 214 917,70 co stanowi 

 107,03% realizacji planu 

2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 319 884,00 

wykonano 308 660,00 co stanowi 96,49% realizacji planu 

80106  Inne formy wychowania przedszkolnego planowano 47 702,00 wykonano 47 702,00 co 

stanowi  100,00% realizacji planu 

2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 47 702,00 

wykonano  47 702,00 co stanowi  100,00% realizacji planu 

80148  Stołówki szkolne i przedszkolne planowano 280 000,00 wykonano 293 712,40 co stanowi  

104,90% realizacji planu 

  0830  Wpływy z usług planowano 280 000,00 wykonano 293 712,40 co stanowi 

 104,90% realizacji planu 

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych planowano 98 626,00 wykonano 97 817,14 co stanowi  

99,18% realizacji planu 

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami  planowano  98 626,00 wykonano 0,00 co stanowi  

0,00% realizacji planu 

2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano  0,00 

wykonano  97 817,14  

80195  Pozostała działalność planowano 48 500,00 wykonano 48 500,00 co stanowi  100,00% 

realizacji planu 
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2710  Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

planowano 48 500,00 wykonano 48 500,00 co stanowi  100,00% realizacji planu 

851 Ochrona zdrowia  planowano 1 062,00 wykonano 936,00 co stanowi  88,14%  realizacji 

planu 

85195  Pozostała działalność  planowano  1 062,00 wykonano 936,00 co stanowi  88,14% realizacji 

planu 

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 1 062,00 wykonano 936,00 co 

stanowi  88,14% realizacji planu 

852  Pomoc społeczna planowano 841 337,60 wykonano 813 774,16 co stanowi  96,72%

 realizacji planu 

85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

planowano 20 276,00 wykonano 20 121,89 co stanowi  99,24% realizacji planu 

2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 20 276,00 

wykonano 20 121,89 co stanowi 99,24% realizacji planu 

85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe planowano 71 500,00 wykonano 71 209,89 co stanowi 99,59% realizacji planu 

2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 71 500,00 

wykonano 71 209,89 co stanowi 99,59% realizacji planu 

85215  Dodatki mieszkaniowe  planowano 4 462,00 wykonano 4 448,34 co stanowi 99,69% realizacji 

planu 

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami  planowano  4 462,00 wykonano 4 448,34 co 

stanowi  96,69% realizacji planu 

85216  Zasiłki stałe  planowano 257 588,00 wykonano 255 653,20  co stanowi 99,25% realizacji planu 

2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 257 588,00 

wykonano 255 653,20 co stanowi  99,25% realizacji planu 

85219  Ośrodki pomocy społecznej planowano 324 188,00 wykonano 296 111,78 co stanowi   91,34%

 realizacji planu 
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  0970  Wpływy z różnych dochodów planowano 0,00 wykonano  1 978,26 

  2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  

 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 324 188,00

 wykonano 294 133,52 co stanowi 90,73% realizacji planu 

85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowano 74 212,00 wykonano  

77 570,77  co stanowi  104,53% realizacji planu 

  0830  Wpływy z usług planowano 36 000,00 wykonano 43 618,00 co stanowi 

 121,16% realizacji planu 

2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 38 212,00 

wykonano 33 952,77 co stanowi 88,85% realizacji planu 

85230  Pomoc w zakresie dożywiania planowano 80 000,00 wykonano 79 974,09 co stanowi  

99,97% realizacji planu 

2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 80 000,00 

wykonano 79 974,09 co stanowi 99,97%  realizacji planu 

85295  Pozostała działalność planowano 9 111,60 wykonano 8 684,20 co stanowi 95,31% realizacji 

planu 

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego  planowano 9 111,60 wykonano  8 684,20 co stanowi 95,31% realizacji planu 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza  planowano  115 343,00 wykonano 109 103,60 co 

stanowi  94,59% realizacji planu 

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym planowano 115 343,00 wykonano 

109 103,60 co stanowi  94,59% realizacji planu 

2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 108 751,00 

wykonano 103 268,60 co stanowi 94,96% realizacji planu 

2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet 

państwa w ramach programów rządowych planowano 6 592,00 wykonano 5 835,00  co 

stanowi 88,52% realizacji planu 

855 Rodzina planowano 18 214 227,00 wykonano 18 191 013,59 co stanowi 99,87%  realizacji 

planu 
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85501  Świadczenie wychowawcze planowano 12 401 750,00 wykonano 12 382 161,22 co stanowi  

99,84%  realizacji planu 

2060  "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 

związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 

wychowywaniu dzieci" planowano 12 401 750,00 wykonano 12 382 161,22 co stanowi  

99,84% realizacji planu 

85502  "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego " planowano  5 048 217,00 wykonano  

5 071 667,69 co stanowi 100,46% realizacji planu 

  0920  Wpływy z pozostałych odsetek planowano 0,00 wykonano 19 825,59 

  0970  Wpływy z różnych dochodów planowano  0,00 wykonano  4 585,80 

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 5 048 217,00 wykonano 5 047 256,30 

co stanowi 99,98% realizacji planu 

85503  Karta Dużej Rodziny planowano 1 525,00 wykonano 1 490,24 co stanowi  97,72% realizacji 

planu 

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 1 525,00 wykonano 1 485,95 co 

stanowi  97,44% realizacji planu 

2360  Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   planowano 0,00 

wykonano  4,29  

85504  Wspieranie rodziny planowano 572 108,00 wykonano  547 458,00 co stanowi  95,69% 

realizacji planu 

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 558 000,00 wykonano 533 350,00 co 

stanowi  95,58% realizacji planu 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 14 108,00 

wykonano 14 108,00 co stanowi 100,00% realizacji planu 

85505  Tworzenie i funkcjonowanie żłobków planowano 164 852,00 wykonano 163 719,00 co 

stanowi  99,31% realizacji planu 
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  0830 Wpływy z usług planowano 137 852,00 wykonano 136 719,00 co stanowi 

 99,18% realizacji planu 

2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 0,00 

wykonano 27 000,00 

 2060  "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 

związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 

wychowywaniu dzieci" planowano 27 000,00 wykonano 0,00 co stanowi 0,00% realizacji 

planu 

85513  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki 

dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów planowano 25 775,00 wykonano 24 517,44 co stanowi  95,12% realizacji planu 

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami  planowano  25 775,00 wykonano 24 517,44 co 

stanowi 95,12% realizacji planu 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  planowano 3 437 810,02 wykonano                

3 210 881,49 co stanowi  93,40% realizacji planu 

90002  Gospodarka odpadami komunalnymi planowano 1 828 879,96 wykonano 1 756 640,53 co 

stanowi  96,05% realizacji planu 

0490  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  planowano 1 811 797,82 wykonano                          

1 735 275,38 co stanowi  95,78%  realizacji planu 

  0690  Wpływy z różnych opłat planowano 0,00 wykonano 3 404,80 

  0920  Wpływy z pozostałych odsetek planowano 0,00 wykonano 878,21 

 2440  Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów publicznych  planowano 17 082,14 wykonano               

17 082,14 co stanowi  100,00% realizacji planu 

90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planowano  416 000,00 wykonano 418 144,61  

co stanowi 100,52% realizacji planu 

6297  Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł planowano 416 000,00 wykonano 418 144,61 co stanowi  100,52% 

realizacji planu 
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90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska planowano 50 000,00 wykonano 38 557,71 co stanowi 77,12% realizacji planu 

  0970  Wpływy z różnych dochodów planowano 50 000,00 wykonano 38 557,71 co 

stanowi 77,12% realizacji planu 

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami planowano 7 300,00 wykonano 0,00 

co stanowi 0,00% realizacji planu 

  0690  Wpływy z różnych opłat  planowano 7 000,00 wykonano  0,00 co stanowi 

 0,00% realizacji planu 

  0910  Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

 planowano 300,00 wykonano 0,00 co stanowi  0,00% realizacji planu 

90095  Pozostała działalność planowano 1 135 630,06 wykonano 997 538,64 co stanowi  87,84% 

realizacji planu 

2057  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego  planowano 222 545,38 wykonano  76 151,96  co stanowi  34,22% realizacji 

planu 

2440  Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów publicznych planowano 19 624,68 wykonano          

27 926,68 co stanowi  142,30% realizacji planu 

2710  Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

planowano 13 193,00 wykonano 13 193,00 co stanowi  100,00% realizacji planu 

6257  Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego  planowano 880 267,00 wykonano 880 267,00 co stanowi  100,00% realizacji 

planu 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  planowano  136 000,00 wykonano              

 133 471,00 co stanowi  98,14% realizacji planu 

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowano 50 000,00 wykonano 47 471,00 co 

stanowi  94,94% realizacji planu 

2710  Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

planowano 30 000,00 wykonano 30 000,00 co stanowi  100,00% realizacji planu 
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6300  Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych planowano 20 000,00 wykonano 17 471,00 co stanowi  87,36% 

realizacji planu 

92116  Biblioteki  planowano 86 000,00 wykonano 86 000,00 co stanowi 100,00% realizacji planu 

2320  Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  planowano 

36 000,00 wykonano 36 000,00 co stanowi  100,00% realizacji planu 

  2950  Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  planowano

 50 000,00 wykonano 50 000,00 co stanowi 100,00% realizacji planu 

926 Kultura fizyczna  planowano 358 700,00 wykonano 358 700,00 co stanowi  100,00%

 realizacji planu 

92601  Obiekty sportowe  planowano 130 000,00 wykonano 130 000,00 co stanowi  100,00% 

realizacji planu 

2330  Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego  planowano 130 000,00 wykonano 130 000,00 co stanowi  100,00% realizacji 

planu 

92695 Pozostała działalność planowano 228 700,00 wykonano 228 700,00 co stanowi  100,00% 

realizacji planu 

6260  Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych planowano 228 700,00 wykonano  228 700,00 co stanowi  100,00% 

realizacji planu 

 

Razem:  planowano 61 832 796,75 wykonano 61 370 574,44 co stanowi 101,44 %

 realizacji planu 

 

WYDATKI 

 

010   Rolnictwo i łowiectwo  planowano  877 198,66 wykonano  869 676,33 co stanowi

 99,14% realizacji planu    

01010  Infrastruktura  wodociągowa i sanitarna wsi planowano  14 727,20 wykonano  8  610,00 co 

stanowi  58,46% realizacji planu    
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  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  planowano  14 727,20

 wykonano  8 610,00 co stanowi  58,46 %realizacji planu    

• Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie planowano 14 727,20 wykonano 8 610,00   

01030  Izby rolnicze planowano  12 000,00 wykonano  10 594,87 co stanowi 88,29% realizacji 

planu    

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  

planowano  12 000,00 wykonano  10 594,87 co stanowi 88,29% realizacji planu    

01095 Pozostała działalność  planowano  850 471,46 wykonano 850 471,46 co stanowi 100,00% 

realizacji planu    

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 7 046,00 wykonano                    7 046,00 co 

stanowi  100,00% realizacji planu    

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 211,22 wykonano 1 211,22

 co stanowi 100,00%realizacji planu    

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

planowano  172,63 wykonano 172,63 co stanowi 100,00% realizacji planu  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia planowano 7 500,00 wykonano  7 500,00 co stanowi 100,00% 

realizacji planu    

4300 Zakup usług pozostałych planowano 10 549,98 wykonano  10 549,98 co stanowi   100,00% 

realizacji planu    

4430 Różne opłaty i składki planowano 823 991,63 wykonano 823 991,63 co stanowi   100,00% 

realizacji planu    

600  Transport i łączność  planowano 3 903 404,54 wykonano  3 814 832,87 co stanowi

 97,73% realizacji planu    

60016 Drogi publiczne gminne  planowano 3 903 404,54  wykonano 3 814 832,87 co stanowi  

97,73% realizacji planu    

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  planowano  85 000,00 wykonano 65 102,25

 co stanowi 76,59% realizacji planu    

• Sołectwo Franciszkowo  zakup kostki brukowej 

• Sołectwo Rozwozin  budowa przystanku 

• Budowa ul. Mazowieckiej w Żurominie  

4270 Zakup usług remontowych planowano 512 347,45 wykonano 473 398,92 co  stanowi   

92,40% realizacji planu    

• Sołectwo Chamsk  remont dróg wiejskich 
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• Sołectwo Dębsk remont bieżący dróg wiejskich w Dębsku 

• Sołectwo Franciszkowo   remont dróg wiejskich - równanie terenu 

• Sołectwo Kliczewo Małe remont bieżący dróg wiejskich 

• Sołectwo Kosewo remont bieżący dróg wiejskich 

• Sołectwo Rozwozin remont bieżący dróg wiejskich 

• Sołectwo Sadowo remont bieżący dróg wiejskich 

• Sołectwo Wólka Kliczewska remont bieżący dróg wiejskich 

• Sołectwo Cierpigórz remont bieżący dróg wiejskich 

• Sołectwo Wiadrowo remont bieżący dróg wiejskich 

4300 Zakup usług pozostałych planowano 79 640,00 wykonano 59 382,67 co stanowi  74,56% 

realizacji planu    

   4430 Różne opłaty i składki planowano 2 000,00 wykonano 1 715,20 co stanowi

 85,76% realizacji planu    

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  planowano                          502 000,00 

wykonano 501 960,00 co stanowi  99,99% realizacji planu    

               6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano  1 600 427,91

 wykonano 1 591 861,95 co stanowi 99,46% realizacji planu    

• Rozbudowa ul. Morgowej w Będzyminie  

• Przebudowa drogi gminnej ul. Kołodzieja w mieście Żuromin – I etap  

• Przebudowa drogi gminnej nr 460676W ul. Osiedlowej w Żurominie polegająca na budowie 

chodnika 

• Przebudowa dróg gminnych ul. Pl. Rynek i ul. Wyzwolenia w m. Poniatowo polegająca na 

budowie chodników wraz z przebudową skrzyżowania ul. Pl. Rynek z ul. Zwycięstwa 

• Przebudowa drogi gminnej nr 460665W ul. Matejki i nr 460648W ul. Kopernika w Żurominie 

polegająca na budowie chodnika i zjazdów indywidualnych 

• Rozbudowa ul. Brzozowej i ul. Wiatracznej wraz z budową ul. Leszczynowej w m. Żuromin - I 

etap 

• Modernizacja chodnika na ul. Zielony Rynek w Żurominie 

• Projekt chodnika na ul. Zielonej w Żurominie 

• Budowa parkingu i chodnika przy ul. Zwycięstwa w Żurominie 
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• Zakup kostki brukowej do budowy miejsc postojowych w Chamsku (finansowane z funduszu 

sołeckiego ) 

• Budowa ulicy Mazowieckiej w Żurominie 

• Budowa chodnika na ulicy Pl. Rynek  oraz ścieżki pieszo - rowerowej w Poniatowie 

(finansowane z funduszu sołeckiego ) 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 546  105,00

 wykonano 546 105,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

� Budowa ul. Mazowieckiej w Żurominie  

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 557 484,18

 wykonano 557 484,18 co stanowi 100,00% realizacji planu    

� Budowa ul. Mazowieckiej w Żurominie planowano   

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 18 400,00

 wykonano 17 822,70 co stanowi 96,86% realizacji planu    

� Zakup kostki brukowej do budowy miejsc postojowych w miejscowości Chamsk    

 

700 Gospodarka mieszkaniowa planowano 380 000,00 wykonano 348 969,44 co stanowi

 91,83% realizacji planu    

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  planowano 380 000,00 wykonano  349 673,39 co 

stanowi 92,02% realizacji planu    

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 18 000,00 wykonano 14 477,11

 co stanowi 80,43% realizacji planu    

  4270 Zakup usług remontowych planowano 2 000,00 wykonano 0,00 co stanowi

 0,00% realizacji planu    

4300  Zakup usług pozostałych planowano 38 000,00 wykonano 26 231,12 co    stanowi   

69,03% realizacji planu    

4400  Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 

242 000,00 wykonano 229 261,21 co stanowi 94,74% realizacji planu  

 6050   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  planowano 80 000,00 wykonano 79 

000,00 co stanowi 98,75% realizacji planu    

710 Działalność usługowa planowano 1 280 940,00 wykonano 1 206 939,46 co stanowi

 94,22% realizacji planu    

 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego planowano 34 000,00 wykonano 21 984,56 co 

stanowi  64,66%realizacji planu   
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  4300 Zakup usług pozostałych planowano 34 000,00 wykonano 1 984,56 co 

stanowi  64,66%realizacji planu    

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowano 33 500,00 wykonano 30 000,00 co stanowi 

89,55% realizacji planu    

  4300  Zakup usług pozostałych planowano 33 500,00 wykonano 30 000,00 co  

stanowi 89,55% realizacji planu    

71095 Pozostała działalność planowano 1 213 440,00 wykonano 1 154 954,90 co stanowi  95,18% 

realizacji planu    

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 834 000,00 wykonano

 778 016,87 co stanowi 93,29% realizacji planu    

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 79 440,00 wykonano 79 437,50

 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  planowano 153 000,00 wykonano                  151 163,01 

co stanowi 98,80% realizacji planu    

4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

planowano  13 500,00 wykonano 12 999,03 co stanowi 96,29% realizacji planu   

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe planowano 122 000,00 wykonano  122 000,00

 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4300 Zakup usług pozostałych planowano 11 500,00 wykonano 11 338,49 co stanowi  

98,60%realizacji planu   

750 Administracja publiczna  planowano  4 612 064,22 wykonano  4 514 298,31 co stanowi

  97,88%realizacji planu    

75011 Urzędy wojewódzkie planowano 283 361,64 wykonano 281 327,07 co stanowi 99,28% 

realizacji planu    

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 193 907,00 wykonano

 193 907,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 17 800,00 wykonano 17 747,00

 co stanowi 99,70% realizacji planu    

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 37 000,00 wykonano 37 000,00

 co stanowi  100,00% realizacji planu    

4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

planowano  5 500,00 wykonano 5 500,00 co stanowi 100,00% realizacji planu 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia planowano 12 412,00 wykonano 12 128,23

 co stanowi 97,71% realizacji planu    
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4300  Zakup usług pozostałych planowano 12 000,00 wykonano 10 302,20                             co  

stanowi  85,85% realizacji planu    

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  planowano 4 742,64

 wykonano 4 742,64 co stanowi 100,00% realizacji planu    

75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowano 242 500,00 wykonano 206 521,45 

co stanowi 85,16% realizacji planu    

  3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 212 000,00 wykonano

 179 333,95 co stanowi 84,59% realizacji planu    

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia planowano 19 500,00 wykonano 18 056,37

 co stanowi 92,60% realizacji planu    

4300  Zakup usług pozostałych planowano 11 000,00 wykonano 9 131,13 co  stanowi  83,01%

 realizacji planu    

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowano 3 981 842,58 wykonano                     

3 927 519 29 co stanowi 98,64% realizacji planu    

  3020  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  planowano 16 000,00

 wykonano  12 121,65 co stanowi 75,76% realizacji planu    

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 2 089 360,00

 wykonano 2 081 069,50 co stanowi  99,60% realizacji planu    

4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 161 350,00 wykonano             161 114,18 co 

stanowi 99,85% realizacji planu    

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 130 000,00 wykonano                  128 670,16 

co stanowi 98,98% realizacji planu    

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 370 000,00 wykonano               

 368 586,57,48 co stanowi  99,62% realizacji planu    

4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

planowano  45 000,00 wykonano 38 196,53 co stanowi  84,88% realizacji planu          

              4140  Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 planowano 65 000,00 wykonano 65 000,00 co stanowi 100,00% realizacji planu   

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe planowano 114 000,00 wykonano 110 851,00

 co stanowi 97,24% realizacji planu    

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia planowano 214 049,00 wykonano 211 833,85

  co stanowi  98,97% realizacji planu    

  4260 Zakup energii  planowano 78 198,00 wykonano 62 394,33 co stanowi

 79,79% realizacji planu    
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4270 Zakup usług remontowych  planowano 17 000,00 wykonano 17 000,00 co    stanowi  

100,00%realizacji planu    

4280  Zakup usług zdrowotnych planowano 10 200,00 wykonano 10 200,00 co stanowi  

100,00%realizacji planu    

4300  Zakup usług pozostałych planowano 458 100,00 wykonano 449 977,98 co stanowi   

98,23% realizacji planu    

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 17 000,00

 wykonano 16 990,61 co stanowi  99,94% realizacji planu    

4410  Podróże służbowe krajowe  planowano 8 000,00 wykonano  8 000,00 co stanowi  

100,00% realizacji planu    

  4430  Różne opłaty i składki planowano 40 000,00 wykonano 36 972,37 co stanowi

 92,43% realizacji planu    

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 54 935,58

 wykonano 54 935,58 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  4700  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

 planowano 20 800,00 wykonano 20 762,00 co stanowi 99,82% realizacji planu    

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  planowano                    72 850,00 

wykonano 72 842,93 co stanowi 99,99% realizacji planu    

� Zakup samochodu osobowego   

 

75095 Pozostała działalność  planowano 104 360,00 wykonano 98 930,50 co stanowi  94,80% 

realizacji planu    

  4017  Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 4 468,00 wykonano 

 4 468,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 766,50 wykonano  766,50 co stanowi  

100,00% realizacji planu    

4127  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

planowano  109,50 wykonano 109,50 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4177  Wynagrodzenia bezosobowe planowano  7 200,00 wykonano  7 200,00 co stanowi  

100,00% realizacji planu    

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia   planowano 38 000,00 wykonano 32 570,50

 co stanowi 85,71% realizacji planu    

  4217  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano  13 179,40 wykonano 13 179,40

 co stanowi 100,00% realizacji planu    
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4300 Zakup usług pozostałych planowano 35 000,00 wykonano 35 000,00 co stanowi  100,00% 

realizacji planu    

  4307 Zakup usług pozostałych planowano 5 636,60 wykonano 5 636,60 co stanowi

 100,00% realizacji planu    

 

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

sądownictwa  planowano 108 704,00 wykonano 108 704,00 co stanowi 100,00% realizacji planu  

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowano           

3 466,00 wykonano 3 466,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 2 160,00 wykonano            2 160,00 co 

stanowi  100,00% realizacji planu    

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  planowano 372,00 wykonano 372,00

 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

planowano 53,00 wykonano 53,00 co stanowi 100,00% realizacji planu  

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia planowano 881,00 wykonano 881,00 co stanowi

  100,00% realizacji planu    

75108 Wybory do Sejmu i Senatu planowano 52 811,00 wykonano 52 811,00 co stanowi 100,00% 

realizacji planu    

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 32 800,00 wykonano

 32 800,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 4 564,62 wykonano 4 564,62 co stanowi 

100,00% realizacji planu    

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 525,94 wykonano 2 525,94

 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

planowano  316,51 wykonano 316,51 co stanowi 100,00% realizacji planu 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe planowano 10 929,26 wykonano 10 929,26 co stanowi

  100,00% realizacji planu    

4210  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 1 674,67 wykonano 1 674,67co stanowi 100,00% 

realizacji planu    

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  planowano  550,00 

wykonano 550,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    
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  4300  Zakup usług pozostałych planowano 550,00 wykonano  550,00 co stanowi

 100,00% realizacji planu    

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego  planowano 51 877,00 wykonano  51 877,00 co 

stanowi   100,00% realizacji planu    

  3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  planowano 32 800,00 wykonano

 32 800,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 295,78 wykonano 2 295,78

 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

planowano 294,12 wykonano 294,12 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  4170  Wynagrodzenia bezosobowe planowano  14 055,00 wykonano 14 055,00 co 

stanowi 100,00% realizacji planu    

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 411,10 wykonano 2 411,10

 co stanowi 100,00%realizacji planu    

  4300  Zakup usług pozostałych  planowano 21,00 wykonano 21,00 co stanowi

 100,00% realizacji planu    

752 Obrona narodowa  planowano 2 000,00 wykonano 0,00 co stanowi  0,00% realizacji planu  

75212  Pozostałe wydatki obronne planowano 2 000,00 wykonano 0,00 co stanowi 0,00% realizacji 

planu    

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 000,00 wykonano 0,00 co 

stanowi  0,00% realizacji planu    

 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      planowano 360 408,98

 wykonano 338 749,32 co stanowi 93,99% realizacji planu    

75412  Ochotnicze straże pożarne planowano 143 700,00 wykonano 128 819,62 co stanowi 

89,64% realizacji planu    

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 4 000,00

 wykonano 1 080,00 co stanowi 27,00% realizacji planu    

  3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  planowano 22 000,00 wykonano 16 

171,83 co stanowi 73,51% realizacji planu    

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 3 000,00 wykonano 2 258,08

 co stanowi  75,27% realizacji planu    

  4170  Wynagrodzenia bezosobowe  planowano 38 500,00 wykonano 37 000,00 co 

stanowi 96,10% realizacji planu    
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  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 49 000,00 wykonano 49 000,00

 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  4270  Zakup usług remontowych planowano 2 500,00 wykonano 907,05 co stanowi

 36,28% realizacji planu    

  4280  Zakup usług zdrowotnych planowano 4 200,00 wykonano 4 200,00 co stanowi

 100,00% realizacji planu    

4300  Zakup usług pozostałych  planowano 15 000,00 wykonano 13 278,66 co stanowi   88,52% 

realizacji planu    

  4430  Różne opłaty i składki planowano  5 500,00 wykonano 4 924,00 co stanowi

 89,53% realizacji planu   

  

75416  Straż gminna (miejska) planowano 215 708,98 wykonano 209 929,70 co stanowi  97,32% 

realizacji planu    

3020  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  planowano 3 000,00  wykonano 780,00 co 

stanowi 26,00%realizacji planu    

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 150 000,00 wykonano

 148 159,37 co stanowi 98,77% realizacji planu    

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 12  152,00 wykonano 12 151,26

 co stanowi 99,99% realizacji planu    

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 26 000,00 wykonano 25 497,42

 co stanowi 98,07% realizacji planu    

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

planowano  1 000,00 wykonano 988,41 co stanowi  98,84% realizacji planu    

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 17 000,00 wykonano 15 836,40

 co stanowi 93,16% realizacji planu    

  4300  Zakup usług pozostałych  planowano 3 000,00 wykonano  2 959,86 co stanowi

 98,66% realizacji planu    

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 3 556,98

 wykonano 3 556,98 co stanowi 100,00% realizacji planu    

75421  Zarządzanie kryzysowe  planowano 1 000,00 wykonano 0,00 co stanowi 0,00% realizacji planu 

   

  4300  Zakup usług pozostałych planowano 1 000,00 wykonano 0,00 co stanowi

 0,00% realizacji planu    
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757 Obsługa długu publicznego planowano 255 000,00 wykonano 250 000,00 co stanowi 

98,04% realizacji planu    

75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 

samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki planowano 255 000,00 

wykonano 250 000,00 co stanowi 98,04% realizacji planu    

8110  Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek planowano  255 000,00 wykonano 250 000,00 co 

stanowi 98,04% realizacji planu    

758 Różne rozliczenia planowano 191 000,00 wykonano 0,00 co stanowi  0,00% realizacji 

planu    

75818 Rezerwy ogólne i celowe planowano 191 000,00 wykonano 0,00 co stanowi 0,00% realizacji 

planu    

  4810  Rezerwy  planowano 191 000,00 wykonano 0,00 co stanowi  0,00%

 realizacji planu   

  

801  Oświata i wychowanie  planowano 20 892 718,94 wykonano  20 745 957,46 co stanowi 

99,30% realizacji planu    

80101 Szkoły podstawowe planowano  12 456 739,65 wykonano  12 391 219,46 co stanowi  99,47% 

realizacji planu    

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 232 911,00

 wykonano 232 911,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano  8 339 165,09 wykonano

 8 339 165,09 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  planowano 512 207,05 wykonano                         510 324,28 

co stanowi 99,63% realizacji planu    

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  planowano 1 350 380,00 wykonano

 1 350 380,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

planowano  161 300,00 wykonano   161 300,00 co stanowi 100,00% realizacji planu  

  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 379 420,51 wykonano 361 303,95

 co stanowi 95,23% realizacji planu    

� Sołectwo Będzymin   zakup materiałów do docieplenia szkoły w Będzyminie 

� Sołectwo Poniatowo zakup stojaka na rowery do Szkoły Podstawowej w Poniatowie 
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� Sołectwo Rozwozin  zakup wyposażenia Szkoły w Będzyminie 

� Sołectwo Kliczewo Duże remont boiska przy szkole podstawowej w Kliczewie Dużym 

� Sołectwo Chamsk remont łazienki w Szkole Podstawowej w Chamsku 

  4240  Zakup środków dydaktycznych i książek planowano  127 124,00 wykonano

 125 203,03 co stanowi 98,49% realizacji planu    

  4260  Zakup energii planowano  266 000,00 wykonano 259 242,48 co stanowi

 97,46% realizacji planu    

4270 Zakup usług remontowych planowano 471 825,00 wykonano 466 937,50 co stanowi   

98,96% realizacji planu    

  4280  Zakup usług zdrowotnych planowano 6 880,00 wykonano 4 597,00 co stanowi

 66,82% realizacji planu    

4300  Zakup usług pozostałych planowano 91 925,00 wykonano 91 925,00 co stanowi  100,00% 

realizacji planu    

  4360  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 14 510,00

 wykonano 14 281,30 co stanowi 98,42% realizacji planu    

4410  Podróże służbowe krajowe planowano 10 904,00 wykonano 10 299,99 co stanowi  

94,46% realizacji planu    

  4430 Różne opłaty i składki planowano 11 534,00 wykonano 10 012,00 co stanowi

 86,80% realizacji planu    

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 375 654,00

 wykonano 375 654,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 105 000,00

 wykonano 77 682,84 co stanowi 73,98% realizacji planu    

� Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żurominie 

 

Realizacja w jednostkach budżetowych  

Szkoła Podstawowa  w Będzyminie  

Plan finansowy za 2019 rok zrealizowany został w kwocie 1.239.545,88 zł.  

Wydatki  dokonywane były zgodnie z planem finansowym  w sposób celowy w miarę posiadanych 

środków, to jest na: 

� na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -      1.073.923,29 zł. 

� na dodatki wiejski i zapomogi z funduszu zdrowotnego  -      47.436,00 zł. 
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� na świadczenia socjalne dla pracowników i emerytów –         44.378,00 zł. 

� na zakup  materiałów  i wyposażenia do bieżącej działalności szkoły to jest na:  

� na zakup węgla ekogroszek. do kotłowni szkolnej      - 17.599,09 zł. 

� zakup środków czystości, artykułów ogrodniczych oraz ziemi do kwiatów   – na kwotę  

1.980,13 zł.  

� artykułów biurowych i papierniczych,  oraz druków szkolnych - świadectwa, dyplomy, 

dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, arkuszy do egzaminu próbnego dla kl. 8  na kwotę  

– 1.572,32 zł. 

� zakup flag państwowych oraz wiązanki okolicznościowej pod pomnik na uroczystość Święta 

Niepodległości na kwotę 187,76 zł. 

� książki dla uczniów na nagrody na  zakończenie roku szkolnego – na kwotę 450,00 zł. 

� tonery i tusze do drukarek i ksero  - na kwotę 268,31 zł. 

� na prenumeratę czasopism i poradników dla dyrektora szkoły, materiały szkoleniowe dla   

Rady Pedagogicznej   - na kwotę złotych  954,74 zł. 

� zakup kosiarki i kosy spalinowej  na kwotę  - 2.488,00 zł.   

� materiałów i narzędzi warsztatowych do bieżących napraw w szkole, hydraulicznych, oraz 

zakup części wymiennych,  oleju i benzyny do kosiarki  i podkaszarki  szkolnej – na kwotę 

złotych  778,06 zł. 

� zakup pojemnika na odpady – 120,99 zł.    

� na potrzeby związane z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników  to jest na zakup 

środków ochrony indywidualnej – obuwie ochronne dla sprzątaczki, odzież ochronna dla 

palacza/konserwatora  tabliczki informacyjne na kwotę  -   406,00 zł. 

� na zakup akcesorii komputerowych do pracowni komputerowej  - urządzenie do podłączenia 

internetu w klasach, program antywirusowy, program MS Office na komputer w gabinecie 

dyrektora szkoły, zakup statywu mikrofonowego, uchwytu do projektora   na kwotę    

2.134,01 zł. 

� artykuły malarskie - farby i akcesoria malarskie do malowania sali gimnastycznej, korytarza  - 

na kwotę 762,29 zł. 

� artykuły do modernizacji kotła centralnego ogrzewania na kwotę – 2.236,82 zł. 

� artykuły elektryczne, świetlówki, zapłonniki, żarówki energooszczędne na kwotę 3.177,64 zł. 

� artykuły budowlane do docieplenia szkoły – na kwotę 2.170,00 zł. 

� na zakup pomocy dydaktycznych   
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- pomoce dydaktyczne – do muzyki i przedstawień szkolnych, do zajęć logopedycznych, na zajęcia w-

fu, mapy, oprogramowanie do tablicy interaktywnej do j. angielskiego, pomoce dla psychologa 

szkolnego na  kwotę  -  2.598,12zł. 

� tablice sucho magnetyczne – 1.341,00 zł.. 

� projektor i ekran projekcyjny na kwotę 1.548,00 zł. 

� z otrzymanej dotacji zakupiono uczniom podręczniki i materiały ćwiczeniowe do bezpłatnego 

korzystania    dla uczniów szkoły   na kwotę złotych   5.706,30 zł. 

� Na zakup usług pozostałych to jest : 

-   komunalnych :  wywóz nieczystości    1.881,36 zł., 

- okresowe przeglądy przewodów kominowych, roczny przegląd placu zabaw,  okresowy przegląd 

stanu technicznego budynku szkoły, instalacji   elektrycznej, na kwotę  2.945,48 zł. 

� opłaty obsługi i utrzymania strony internetowej szkoły  – 492,00 zł. 

� zakup usług pocztowych – znaczki, koszty wysyłek na kwotę zł. -   212,43 zł. 

� opłaty dostępu do serwisu online Kompendium i Niezbędnik Dyrektora Szkoły -   na kwotę 

2.062,78 zł. 

� usługi transportowe – wyjazdy uczniów do biblioteki, na lakowanie zębów – na kwotę 

528,00zł. 

� wpisowe za udział uczniów w konkursach przedmiotowych – na kwotę 323,00 zł. 

� usługa  naprawcza, serwisowa – kserokopiarki  – 172,20 zł. 

� zakup usługi w zakresie pełnienia funkcji IOD w zakresie doradztwa i przepisów ochrony 

danych osobowych na kwotę zł. -  5.166,00 zł. wg zawartej umowy. 

� usługa szkolenia z zakresu bhp i p.poż dla dyrektora szkoły na kwotę   – 150,00 zł. 

� na zakup energii  to jest: 

- elektrycznej  -    5.460,74 zł. 

       -  zimnej wody i kanalizacji  –             389,51 zł. 

� na zakup usług zdrowotnych to jest na badania profilaktyczne dla pracowników Szkoły  

  na kwotę   – 720,00zł. 

� na zakup usług telefonii stacjonarnej i internetowej – na kwotę 1.810,77 zł. 

� na koszty podróży służbowej nauczycieli na wyjazdy na konferencje i szkolenia  -  na kwotę     

1.488,74zł. 

� na ubezpieczenie majątkowe i rzeczowe szkoły   –    1.006,00 zł 
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� na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  na kwotę  520,00  zł 

Szkoła Podstawowa  w Chamsku  

Plan finansowy za 2019 rok zrealizowany został w kwocie zł. 1 323 859,28zł.  

Wydatki w poszczególnych rozdziałach  na paragrafach dokonywane były zgodnie  z zaplanowanymi 

zadaniami ujętymi w planie finansowym na 2019 rok w sposób celowy w miarę posiadanych środków 

to jest : 

� Nagrody i wydatki nie wliczane do wynagrodzenia  wykonanie:  52 932,97 wydatki dotyczą 

wypłat zasiłków wiejskich  

� Wynagrodzenie osobowe pracowników  wykonanie:  856 844,47 

� Dodatkowe wynagrodzenie roczne  wykonanie:  52 775,42 

� Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie:  145 590,42 

� § 4120 Składki na Fundusz Pracy  wykonanie:  14 668,84 

� Zakup materiałów i wyposażenia  wykonanie:  47 527,36.  Wydatki dotyczą: 

-     środki czystości  -  4 314,50 

-     zakup odkurzacza - 939,97 

-     zakup komputera + monitor  -11 049,98 

-     uposażenie pracownika gospod. i nauczycieli w-fu  -     672,59 

-     zakup węgla    -18 254,45  

-     B.Wiśniewska zakup hydrantów i gaśnic  -   1 925,03 

-    paliwo do kosiarki  -  375,30 

-     zakup rolet  -   151,00 

-   materiały biurowe, druki szkolne   -  3 806,05 

-   kwiaty do obsadzenia przed bud. szkoły    -  220,00 

-   serwis 12 m-cy Kompendium Dyrektora   -    349,00 

-   M.CONSULTING nadzór i doradztwo   - 2 214,00   

-   materiały budowlane, elektryczne i przemysłowe  -  2 734,16  

-  zrzyny iglaste -   220,19 

-  Arcabit Bezpieczna szkoła abonament rok    - 330,87 

� Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  wykonanie:  1 957,55:  
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- zakup książek  -    908,56 

- zakup siatki do bramki  -      310,99 

- nadzór i doradztwo CONSULTING       -     738,00 

� Zakup energii  wykonanie : 4 846,82 

- energia – 4 128,65     

- woda   -    718,17 

� Zakup usług remontowych  wykonanie : 12 516,44 

- montaż i naprawa pieca    6 400,00 

- obudowa grzejników        2 760,12 

- sieć komputerowa w bud.   2 396,80 

- mater. budowlane, farby, elektr. 959,52 

� Zakup  usług pozostałych  wykonanie: 10 544,19. Wydatki dotyczą: 

-  usługi informatyczne   -     964,39 

-  wywóz nieczystości    -    4 881,84 

-  przegląd przewodów kominowych    -   186,96 

- przegląd gaśnic  -  76,00 

-  czyszczenie rynien  -     500,00 

-   kontrola kuchni gazowej  -       90,00 

-  nadzór i doradztwo w zakresie ochrony    -  1 845,00 

-  szkolenie bhp, ochrony przeciwpożarowej   -    2 000,00 

� Zakup usług telekomunikacyjnych   wykonanie: 2 000,00 

� Podróże służbowe krajowe  wykonanie:  546,48 

� Różne opłaty i składki wykonanie:   1 594,00 (ubezpieczenie budynku i mienia szkoły) 

� Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych  wykonanie:  40 545,00 

 

Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym 

Plan finansowy za 2019 rok zrealizowany został w kwocie  943 895,56zł.  
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Wydatki w poszczególnych rozdziałach  na paragrafach dokonywane były zgodnie  

z zaplanowanymi zadaniami ujętymi w planie finansowym na 2019 rok w sposób celowy w miarę 

posiadanych środków to jest : 

� Nagrody i wydatki nie wliczane do wynagrodzeń wykonanie 30 475,86. Wydatki dotyczą 

wypłat  dodatków wiejskich  

� Wynagrodzenie osobowe pracowników  wykonanie 619 742,67 

� Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie  39 079,19 

� Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 90 591,02 

� Składki na Fundusz Pracy wykonanie  8 959,33 

� Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie  22 699,73.  Wydatki dotyczą : 

- zakupu gazu  -   3 969,92                                             

- zakup środków czystości    -   1 869,59 

- zakup materiałów biurowych  -  2 952,58 

- zakup materiałów do naprawy monitoringu   -  260,01 

-  pakiet  Innowacyjny Dyrektor   -  199,00 

-  kompendium Dyrektora szkoły 12 m-cy   -   349,00 

-  ławki szkolne (blaty)   -  800,00 

-  materiały do remontu kotłowni   -  620,99 

-  program logomocja-licencja szkolna - 615,00 

-  M CONSULTING nadzór i doradztwo   -   3 690,00 

-  OFICYNA LEX pomoce   -      449,00 

-    zakup nagród dla dzieci  -   312,00 

-    zakup wózka do szafy przesuwanej   -    100,00 

-    paliwo do kosiarki  -        258,87 

-    materiały przemysłowe do napraw bieżących  -   1 434,95    

-   materiały do przeprowadzenia remontów      -    3 691,82 

-   zakup sprzętu sportowego (piłki)                   -       267,00 

-   montaż wyłącznika przeciw gazowego          -       860,00 
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� Zakup pomocy naukowych,  dydaktycznych i książek  wykonanie :  669,00. Wydatki dotyczą: 

- pomoce do oddziału przedszkolnego  -     470,00 

- Kompendium Dyrektora 12-m-cy     -    199,00               

� Zakup energii  wykonanie :  6 066,30. Wydatki dotyczą : 

- energia   -   5 789,54 

- woda        -     276,76 

� Zakup usług remontowych wykonanie : 6 160,00. Wydatki dotyczą :  

- zakup materiałów do zlikwidowania zaleceń PSP – 2 000,00 

- roboty budowlane w budynku szkoły   -  4 160,00 

� Zakup usług zdrowotnych wykonanie  :  120,00 (badanie profilaktyczne prac. Witkowska 

Karolina)  

� Zakup usług pozostałych wykonanie: 6 981,91 wydatki dotyczą : 

- kontrola okresowa budynku Pydyn Krzysztof  -  1 000,00  

- przegląd przewodów kominowych   -  186,96 

- naprawa ksero  -     393,60 

- nieczystości    -  2 261,04 

- szkolenie innowacje pedagogiczne   -     350,00                                                       

-  ochrona budynku ZAWISZA    -  1 845,00 

- kontrola placu zabaw    -     369,00 

- nadzór i doradztwo w zakresie ochrony danych-     369,00 

- usługi telekomunikacyjne    -    207,31 

� Zakup usług telekomunikacyjnych wykonanie  : 1 470,90 

� Podróże służbowe krajowe wykonanie : 299,37 

� Różne opłaty i składki wykonanie : 684,00 

� Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie : 27 512,00 

� Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  wykonanie : 1 875,00.  Wydatki dotyczą : 

- wdrożenie systemu ochrony danych     -   1 476,00 

- szkolenie BEZPIECZNA SZKOŁA     -      399,00 
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Szkoła Podstawowa w Poniatowie   

Plan finansowy za 2019 rok zrealizowany został w kwocie 1.385.139,60 zł.  

Wydatki  dokonywane były zgodnie z planem finansowym  w sposób celowy w miarę posiadanych 

środków, to jest na: 

� na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -  1.195.658,69 zł. 

� na dodatki wiejski i zapomogi z funduszu zdrowotnego  - 53.075,40zł. 

� na świadczenia socjalne dla pracowników i emerytów – 54.709,00 zł. 

� na zakup  materiałów  i wyposażenia do bieżącej działalności szkoły to jest na: 

   - na zakup węgla groszek.  miału węglowego, drewna opałowego   - 16.118,36 zł. 

   - zakup środków czystości  – na kwotę  2.535,21 zł.  

   -  artykułów biurowych i papierniczych, dekoracyjnych oraz druków szkolnych -świadectwa,    

dyplomy, dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, folii do okładania książek w bibliotece  na kwotę  

– 3.034,06 zł. 

  -  zakup słodyczy dla uczniów z okazji Dnia Dziecka  na kwotę  296,34 zł. 

  - tonery i tusze do drukarek i ksero  - na kwotę 701,83 zł. 

 - na prenumeratę czasopism i poradników dla dyrektora szkoły i  Rady Pedagogicznej   - na kwotę 

złotych  670,36zł. 

 - materiałów i narzędzi do bieżących napraw w szkole, artykułów hydraulicznych, malarskich do 

malowania kotłowni  oraz zakup części wymiennych,  oleju i benzyny do kosiarki szkolnej – na kwotę 

złotych  1.234,55 zł. 

 -  artykuły elektryczne - świetlówki, zapłonniki na kwotę  835,40 zł.    

 - zakup czajnika do biblioteki szkolnej na kwotę  -  115,00 zł. 

 - na potrzeby związane z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników  to jest na zakup  odzież 

roboczej dla palacza, doposażenie apteczki szkolnej  -   523,31 zł. 

� Na zakup pomocy dydaktycznych  - 

- książki do biblioteki szkolne na kwotę 1.000,00 zł. 

- monitory interaktywne do klasy nauczania początkowego i klasy język polski  z  programu „Aktywna 

tablica” na kwotę 17.500,00 zł. 

 - z otrzymanej dotacji zakupiono uczniom podręczniki i materiały ćwiczeniowe do bezpłatnego 

korzystania    dla uczniów szkoły   na kwotę złotych   5.107,11 zł. 

� Na zakup usług pozostałych to jest : 
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-  komunalnych : wywóz nieczystości stałych i płynnych  -  4.356,12 zł., 

-  okresowe przeglądy przewodów kominowych na kwotę złotych 202,43 zł. 

 -  opłata środowiskowa- korzystanie ze środowiska  na kwotę 985,00zł. 

 -  na zakup usług abonamentowych, tj. utrzymania strony internetowej, korzystania z serwera            

e-Sekretariat - 1.015,00 zł. 

-  usługa  dorobienia kluczy do pomieszczeń szkolnych dla nauczycieli   – 220,00 zł. 

 -  na zakup usługi w zakresie doradztwa i pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych – zgodnie z umową na kwotę 5.166,00 zł.  

-  usługa  pakowania i wysyłek – prenumeraty  na kwotę 124,76 zł. -  usługi transportowej – wyjazdy 

uczniów do stomatologa  na lakowanie zębów – na kwotę 219,00 zł. 

-  usługi organizacji balu karnawałowego dla dzieci  na kwotę 900,00 zł. 

-  usługa montażu alarmu w pracowni komputerowej  na kwotę  1.000,00 zł. 

� Na zakup energii  to jest: 

-  elektrycznej -    4.952,73 zł. 

 -  zimnej wody i kanalizacji  –  427,86  zł. 

� Na zakup usług zdrowotnych to jest na badania profilaktyczne dla pracowników Szkoły                                          

na kwotę   – 257,00zł. 

� Na zakup usług telefonii stacjonarnej i internetowej – na kwotę 1.915,80zł. 

� Na koszty podróży służbowej nauczycieli na wyjazdy na konferencje i szkolenia                                                 

-  na kwotę     799,98zł. 

� Na ubezpieczenie majątkowe i rzeczowe szkoły   –    1.100,00 zł. 

� Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  na kwotę  190,00  zł 

� Remonty przeprowadzone w placówce. 

Wykonano  remont dachu to jest  wymieniono pokrycie dachowego na łączniku sali gimnastycznej, 

oraz zakupiono papę do remontu dachu na budynku gospodarczym na kwotę  8.192,67 zł. 

Szkoła Podstawowa w Raczynach  

Plan finansowy za  2019 r. zrealizowany został w kwocie 1.309.520,16 zł.  

Wydatki na paragrafach dokonywane były zgodnie z planem finansowym na 2019 rok w sposób 

celowy w miarę posiadanych środków, to jest: 

� na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   - 1.131.847,43 zł. 
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� dodatki wiejskie  oraz zapomogi z f-szu zdrowotnego – 49.397,41 zł.  

� oraz na świadczenia socjalne dla nauczycieli, administracji, obsługi i emerytów   -      w kwocie    

50.903,00 zł. 

Podstawą realizacji planu finansowego były zadania jakie ustaliła sobie szkoła na 2019 rok,  związane  

z bieżącą działalnością i prawidłowym funkcjonowaniem szkoły, między innymi na : 

� Na wydatki bieżące – rzeczowe -  to jest na  : 

- na zakup oleju opałowego   - 23.036,43 zł., 

- zakup środków czystości –    na kwotę  1.472,39 zł., 

 -  zakup benzyny do kosiarki szkolnej  – 53,60 zł. 

 -  zakup artykułów budowlanych do remontu schodów , metalowych i hydraulicznych oraz usługi 

hydraulicznej do montażu grzejnika w oddz. przedszkolnym, umywalki oraz naprawa  spłuczek w 

łazienkach – 1.614,06 zł. 

-  zakup i montaż  opraw oświetleniowych do kl. nr 2, na korytarz szkolny oraz przed budynkiem na 

kwotę  – 6.542,55 zł. 

-  zakup  rejestratora, kamer i przewodów oraz  montaż monitoringu na  plac zabaw i boisko 

wielofunkcyjne na kwotę  - 2.799,55 zł. , 

-  zakup artykułów biurowych i papierniczych, dekoracyjnych, tonery i druków szkolnych - dzienniki, 

dyplomy, druki biblioteczne, artykuły na nagrody dla uczniów za udział w konkursach na kwotę    –  

2.698,63 zł. 

-  dostęp on-line do portali –  kadry w oświacie, kompendium dyrektora szkoły na kwotę zł.  –  750,00 

zł, 

-  zakup licencji e-świadectwa oraz dostęp do serwisu  na kwotę  1.200,00 zł. 

 -  zakup radioodtwarzacza do klasy języka angielskiego na kwotę   -419,99 zł. 

 -  zakup tablicy korkowej na korytarz szkolny na kwotę - 149,90 zł. 

 -  zakup znaków informacyjnych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  -   na kwotę 309,00 zł. 

 -  zakup akcesorii komputerowych na kwotę  – 270,00 zł. 

 -    zakup części do kotła centralnego ogrzewania oraz usługi serwisowej na kwotę – 1.338,97 zł. 

� Na zakup pomocy dydaktycznych  -  

-   zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej, koszulki i znaczniki      odblaskowe dla 

uczniów, pomoce na zajęcia wdż, tablice magnetyczne, magnesy oraz  zestawy startowe do tablic 

suchościeralnych ogółem na  kwotę 2.021,35 zł.   
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-  z otrzymanej dotacji zakupiono uczniom podręczniki i materiały ćwiczeniowe do bezpłatnego 

korzystania    dla uczniów szkoły   na kwotę złotych   6.454,68 zł.  

� Na zakup  usług  zakup usług komunalnych to jest wywozu nieczystości stałych i płynnych  na 

kwotę – 3221,04 zł. 

�  usługi przeglądu przewodów kominowych, instalacji gazowej i elektrycznej, sprzętu p.poż, 

hydrantów, placu zabaw, stanu technicznego budynku szkoły, kontrole sanepidu na kwotę  -   

1.725,74 zł., 

� zakup usług abonamentowych rtv – 245,15 zł. 

�  usługa prania i maglowania firan na kwotę    – 136,00 zł. 

�  dorobienia kluczy do pomieszczeń szkolnych – na kwotę 42,00 

� zakup usług pocztowych – znaczki, koszty wysyłek na kwotę zł. -   195,10 zł. 

� zakup usługi w zakresie pełnienia funkcji IOD w zakresie doradztwa i przepisów ochrony 

danych osobowych na kwotę zł. 5.166,00 zł. wg zawartej umowy. 

� Zakup usługi naprawy drukarki  - na kwotę 100,00 zł. 

� Usługa szkolenia dla pracowników z zakresu bhp i p.poż na kwotę 940,00 zł. 

� Na zakup usług zdrowotnych to jest na badania profilaktyczne dla pracowników Szkoły                                          

na kwotę   – 328,00 zł. 

� Na zakup energii   

  -  elektrycznej   kwota –  9.500,74 zł. 

  -  zimnej wody  kwota –      501,91 zł 

  -  gazu -   100,00 zł. 

� Na zakup usług telefonii stacjonarnej i internetowej –  na kwotę  1.158,04 zł. 

� Na koszty podróży służbowej nauczycieli na wyjazdy na konferencje i szkolenia  na kwotę 

złotych   -  770,50zł. 

� Na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego szkoły  -  788,00 zł. 

� Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na szkolenia  tj. szkolenie nauczyciela katechety       

i szkolenia nauczycieli  na kwotę  1.323,00  zł. 

 

Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Żurominie 

 Informacja z realizacji planu finansowego za  2019 rok 

Plan finansowy za 2019 rok zrealizowany został w kwocie 5.616.564,60 zł.  
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Wydatki w poszczególnych rozdziałach  na paragrafach dokonywane były zgodnie  

z zaplanowanymi zadaniami ujętymi w planie finansowym na 2019 rok w sposób celowy w miarę 

posiadanych środków to jest: 

� na wynagrodzenia – i pochodne od wynagrodzeń  – 4.882.888,10 zł.,  

� na wynagrodzenia instruktora zhp   na kwotę zł. 7.031,40 zł.  

� na świadczenia socjalne -  na kwotę  złotych   228.389,00 zł. oraz na zapomogi dla 

nauczycieli i emerytów nauczycieli  z funduszu zdrowotnego – 6.430,00zł. 

� na wydatki bieżące – rzeczowe - na materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne  

związane z bieżącą działalnością szkoły wpływające na poprawę bazy dydaktycznej, usługi 

i remonty  związane z przystosowaniem pomieszczeń szkolnych - 3 klas – na parterze 

szkoły do nauczania początkowego – tryb pracy szkoły jednozmianowy, przeniesienie 

pracowni chemicznej i połączenie z pracownią fizyczną, utworzenie jednej klasy 

przyrodniczej, po klasie przyrodniczej w SP utworzenie klasy do techniki. 

 

� Zakup  materiałów  i wyposażenia do bieżącej działalności szkoły to jest na: 

-  zakup środków czystości,  mopy i wkłady do mopów,  worki do odkurzaczy artykuły ogrodnicze – 

doniczki i ziemia do kwiatów  -     na kwotę  zł.  11.470,17 zł., 

-  zakup artykułów   biurowych – papier ksero, druki dla intendentki , papierniczych na świetlicę 

szkolną, folii do okładania książek, druków szkolnych to jest - świadectw, dzienników – na kwotę  

6.238,43 zł ., 

-  zakup  benzyny do kosiarki – na kwotę 315,36 zł. 

-  prenumerata czasopism, publikacje książkowe do  księgowości, oraz dostęp do portalu kadrowo 

oświatowego na kwotę  zł. – 2.078,35 zł. 

-  zakup tonerów i tuszy do kserokopiarek i drukarek na kwotę  - 2.242,16 zł. 

-  zakup części wymiennych do naprawy kserokopiarek oraz usługa naprawy i konserwacji na kwotę  - 

4.563,30 zł. 

-  zakup karty pamięci do aparatu fotograficznego, programu antywirusowego do pracowni 

komputerowej, licencji programu Office na 5 stanowisk, akcesorii komputerowych, oraz usługi 

naprawy laptopa, komputera stacjonarnego  na kwotę zł.  – 2.418,25 zł. 

-  zakup materiałów, narzędzi, artykułów hydraulicznych do doprowadzenia wody do klas 31,14, 

elektrycznych  - baterie do sprzętu rtv, zegarów,  świetlówki, zapłonniki- do kl. nr 14 na kwotę- 

3.205,01 zł. 

-  zakup farby i akcesorii malarskich do malowania gabinetu dyrektora, kl.31,14 na kwotę -1.218,59 zł. 
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-  zakup sprzętu na potrzeby konserwatora szkoły  – wiertarka udarowa, zakup wentylatorów do 

kuchni, na świetlicę, gabinetu dyrektora i w-ce dyrektorów, zakup głośników komputerowych do 

klasy nr 5, i oddziału przedszkolnego ogółem  na kwotę 951,94 zł.,   

-  odzież i obuwie ochronne dla n-li w-fu i pracowników obsługi wynikające z przepisów BHP – 

2.317,00 zł. 

-  zakup  wody do   pokoju nauczycielskiego i na świetlicę na korytarz oraz dzierżawa pompek do 

wody, stojaka  – na kwotę 3.543,09 zł., 

-  zakup apteczek pierwszej pomocy oraz środków medycznych do apteczek, znaków informacyjnych 

bhp, gaśnic – na kwotę 1.560,84 

-  zakup i odnowienie  certyfikatu kwalifikowanego do podpisu elektronicznego – 616,84 zł.  

-  zakup mebli to jest krzesła i stoliki uczniowskie do kl. 11,  9, 25 meble do klasy nr 29, stoliki do 

biblioteki, kl. nauczania indywidualnego     – na kwotę  13.902,52 zł., 

-  zakup blatów do stolików uczniowskich do kl. 26,31,12,14,3  - na kwotę 4.620,00 zł. 

-  zakup żaluzji do pokoju n-lskiego  na kwotę  - 2.567,99 zł. 

-  zakup licencji na program elektroniczny dziennik, dostępu do  usług korzystania z serwera e-

sekretariat, e-świadectwa, e-arkusz organizacyjny  na kwotę  3.774,68 zł. 

� Na zakup pomocy dydaktycznych  : 

-  pomoce dydaktyczne –  na zajęcia wychowania fizycznego, matematyki, filmy edukacyjne na zajęcia 

wdż,, podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów do bezpłatnego korzystania  oraz pomoce 

dydaktyczne do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi na kwotę złotych -  3.393,70zł.                                             

-  monitory interaktywne do klas językowych nr 20,29 z programu „Aktywna tablica” na kwotę 

17.500,00 zł.                                                                                                                                                                              

- z otrzymanej dotacji zakupiono uczniom podręczniki i materiały ćwiczeniowe do bezpłatnego 

korzystania    dla uczniów szkoły   na kwotę złotych   39.783,15 zł. 

� Na zakup usług pozostałych to jest : 

-  komunalnych :  wywóz nieczystości -  12.150,00zł.,                                                                                                      

-  okresowe przeglądy przewodów kominowych, roczny przegląd placu zabaw, roczny                                             

-  przegląd kuchenek gazowych, okresowy przegląd stanu technicznego budynku szkoły, instalacji   

elektrycznej, kontrole -Sanepid  -     4.373,33 zł.                                                                                                                    

- opłaty pocztowe, abonamentowe rtv,  (znaczki, opłaty za nadanie  przesyłek, koszty przesyłek)   – 

1.407,19 zł.                                                                                                                                                                                     

-  opłaty abonamentowe telewizji cyfrowej nc +  -  798,00 zł.                                                                                          

-  usługi transportowe – wyjazdy uczniów na konkursy, zawody sportowe – 2.550,00zł.                                            

-  opłata abonamentowa odnowienie certyfikatu, ochrona witryn internetowych na kwotę  272,73 zł. 

-  usługa prania dywanów i wykładzin, krzeseł i foteli na kwotę  - 3.855,39zł.                                                                  

-  opłaty za konserwację i serwis sprzętu informatycznego Kadry i Płace, aktualizacje Finanse DDJ -

 2.988,04 zł.                                                                                                                                                                                     
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-  usługi dorobienia kluczy – kwota 462,00 zł.                                                                                                                   

-   naprawcze, serwisowe – sprzętu nagłaśniającego – 350,00zł.                                                                                                  

-  usługa w zakresie pełnienia funkcji inspektora bhp i p.poż. – 4.600,00 zł.                                                                                 

-  usługa pełnienia funkcji IOD – na kwotę 1.845,00 zl.                                                                                                              

-  usługa szkolenia dla pracowników szkoły z zakresu bhp i p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy na 

kwotę   – 5.200,00 zł. 

� Na zakup energii  to jest: 

-  cieplnej  - centralne ogrzewanie  –   134.311,91 zł., 

-  elektrycznej     -     26.937,40 zł. 

-  zimnej wody i kanalizacji    –             7.407,80 zł. 

-  gazu  do kuchni               –             1.890,00  zł. 

� Na zakup usług zdrowotnych to jest na badania profilaktyczne dla pracowników Szkoły                                          

na kwotę   – 1.040,00zł. 

� Na zakup usług telefonii stacjonarnej i internetowej – na kwotę 6.384,05 zł. 

� Na koszty podróży służbowej nauczycieli na wyjazdy na konferencje i szkolenia                                              

-  na kwotę     3.885,33zł. 

� Na ubezpieczenie majątkowe i rzeczowe szkoły   –    3.280,00 zł. 

� Na  zakup artykułów spożywczych do kuchni – 100.997,94 zł. 

� Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  na kwotę  11.756,75 zł. 

� Wydatki – na kwotę  11.758,67 zł. 

� Uzyskane dochody na rachunku dochodów wydzielonych, o którym mowa w art. 223 

ust.1 ustawy o finansach publicznych przeznaczone były na: 

� zakup artykułów biurowych, licencji na program e-świadectwa na kwotę   306,74 zł. 

� zakup odkurzacza dla sprzątaczek na kwotę 249,00 zł. 

� zakup artykułów spożywczych, wody na potrzeby posiedzeń Rady Pedagogicznej, na 

szkolenia, spotkania Dyrektora z rodzicami trójek klasowych, na cele reprezentacyjne 

szkoły oraz dla uczniów piszących egzaminy na kwotę zł. 1.589,98, 

� na zakup wiązanek okolicznościowych na uroczystości szkolne i państwowe na kwotę 

776,00 zł. 

� na zakup środków czystości oraz artykułów  hydraulicznych – baterie na kwotę  361,16 zł. 

� zakup pomocy dydaktycznych - ćwiczenia dla uczniów ( z wpłat za zniszczone podręczniki) 

oraz książek na nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego na kwotę zł. 647,15 

zł. 
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� zakup usług transportowych na wyjazdy uczniów na zawody sportowe oraz konkursy 

przedmiotowe na kwotę. 2.751,50 zł. 

� zakup usługi pełnienia funkcji Inspektora BHP na kwotę 300,00 zł. 

� dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe dla nauczyciela na kwotę 1.900,00 

zł. ( środki własne 380,00zł. – z dotacji PUP 1520,00zł.) 

� realizację programu „All Schools & Academy” na kwotę  2.874,88 zł. 

� W Szkole Podstawowej Nr 1 w Żurominie  wykonano następujące remonty : 

-   usługa remontowa montażu drzwi wewnętrznych do klas 25,28,29,30,31,32, 9 na kwotę złotych 

7.000,00  

-  remont korytarza szkolnego przy małej sali gimnastycznej  - kwota 2.280,00 zł. 

-  modernizacja podjazdu i balustrad dla niepełnosprawnych, remont instalacji kanalizacyjnej oraz 

obróbka drzwi ewakuacyjnych na kwotę – 3.321,50 zł. 

-  wymiana i montaż okien w kotłowni szkolnej, małej sali gimnastycznej, kuchni, łazience  2.242,00 zł. 

-  usługa montażu oraz zakup pogrzewacza wody  na kwotę 958,37 zł. 

-  remont klasy lekcyjnej nr 25 na kwotę  - 9.000,00 zł. 

Pkt. 9 Inwestycje w jednostkach oświatowych. 

W 2019  roku w Szkole Podstawowej Nr 1 wykonano inwestycję – remont  dużej Sali gimnastycznej 

oraz zaplecza sportowego  na ogólną kwotę  350.622,12 zł. z tego z  budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej 

Mazowsze 2019” w kwocie 130.000,00 zł., pozostała kwota 220.622,12 ze środków własnych Gminy i 

Miasta Żuromin. 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurominie 

Plan finansowy za 2019 rok zrealizowany został w kwocie 4 914 998,06. 

Wydatki w poszczególnych rozdziałach  na paragrafach dokonywane były zgodnie  z zaplanowanymi 

zadaniami ujętymi w planie finansowym na 2019 rok w sposób celowy w miarę posiadanych środków 

to jest: 

� Nagrody i wydatki nie wliczane do wynagrodzenia   wykonanie : 3 000,00 ( zapomogi 

zdrowotne dla nauczycieli) 

�   Wynagrodzenie osobowe pracowników  wykonanie:  2  046 233,00 

�   Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie:  112 165,86 



str. 44 
 

�   Składki na ubezpieczenie społeczne  wykonanie: 269 894,30 

�   Składki na Fundusz Pracy wykonanie: 33 944,42       

� Zakup materiałów i wyposażenia   wykonanie: 123 999,52.  Wydatki dotyczą: 

-  książki do biblioteki                    - 1.000,10 

- zakup fortepianu                           - 2 950,00 

- zakup środków czystości               - 7 613,69 

- zakup materiałów biurowych        -   7 143,08 

-  przegląd przewodów kominowych  -1 047,96 

-  pomoce dydaktyczne ( projekt)    -  2 400,00 

- monitory interaktywne                       -12 600,00 

- zakup kompresora                                   -  460,00 

- artykuły przemysłowe i elektryczne  -   10 379,78 

- zakup sprzętu gospodarczego              -  1 791,43 

- odnowienie certyfikatu CERTUM        -    202,94 

- paliwo+części do kosiarki                    -  1 204,42    

 - zakup nagród, dyplomy, listy grat.         – 3 640,75 

-zakup stroi dla chóru szkolnego            -   1 442,00 

-pomoce wiersze polskie                        -      377,94 

- zakup stołu demonstracyjnego+biurko -  4 000,00 

-zakup kwiatów przed bud. szkoły          -     230,50 

-zakup odkurzacza                                 -     360,00       

- zakup traktora do koszenia trawy         - 10 554,03 

- częściowa zapłata za kserokopiarkę      -   1 122,00 

- szatnia na stelażach 3 półkowa             -   3 169,98 

- meble do oddz. przedszkolnych            - 39 281,09 

- zabawki do oddz. przedszkolnych        -   9 648,29 

- ochrona budynku                                -      184,50 
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- monitory                                             -      981,00 

- fartuchy dla sprzątaczek                       -      214,04    

� Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  wykonanie:   2 000,00  wydatek dotyczy :                 

 - generator www LIBRUS Katowice      - 1 599,00 

  - Librus licencja e- świadectwa              -    150,00 

  - dopłata do kserokopiarki                      -    251,00               

� Zakup energii  wykonanie  : 129 983,72 

 - woda    10 016,14 

- gaz    1 935,00 

 - centralne ogrzewanie    108 076,04   

 - energia elektryczna         19 956,15 

 -refundacja wydatków roku 2019 

-  żłobka (ogrzewanie, energia, woda)- -9 999,61 

� Zakup usług  remontowych  wykonanie: 41 932,02 

  - usługi remontowe, malowanie Sali gimnastyczne  - 14 200,00 

  - usługi kominiarskie i elektryczne ,oświetlenie Sali  21 102,37 

  - materiały budowlane i elektryczne    -  6 629,65 

� Zakup usług zdrowotnych  wykonanie: 2 500,00. Wydatek dotyczy : 

  - zakup leków do apteczki szkolnej    663,29 

  - badanie prof. pracowników       1 836,71 

� Zakup usług pozostałych wykonanie : 7 985,68. Wydatki dotyczą :                

    - serwis kadry i płace    1 417,50 

    - wywóz nieczystości       3 901,38 

    - usługi transportowe na konkursy i zawody       300,00 

   - ochrona budynku szkoły ZAWISZA        922,50 

    - kontrola okresowa budynku szkoły       1 000,00 

   - naprawa odkurzacza, pranie flagi     75,30 
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   - kontrola placu zabaw J.Przybyłowski      369,00 

�   Zakup usług telekomunikacyjnych  wykonanie: 2 995,79 

�   Podróże służbowe krajowe  wykonanie:  3 952,77 

�   Ubezpieczenie mienia  wykonanie : 3 200,00 

�    Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych  wykonanie : 77 965,00 

 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowano 678 355,00 wykonano                         

667 338,31 co stanowi 98,38% realizacji planu    

  3020  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 20 192,00

 wykonano 18 705,12 co stanowi 92,64%  realizacji planu    

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 496 200,00 wykonano491 

983,03 co stanowi 99,15% realizacji planu    

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 30 261,00 wykonano 29 759,39

 co stanowi 98,34% realizacji planu    

4110  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 82 126,00 wykonano                       78 247,42 

co stanowi  95,28% realizacji planu    

4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

planowano 10 030,00 wykonano 9 099,06 co stanowi 90,72% realizacji planu    

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 1 000,00 wykonano 1 000,00

 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 3 550,00 wykonano          

 3 548,29 co stanowi 99,95% realizacji planu    

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 34 996,00

 wykonano 34 996,00 co stanowi 100,00% realizacji planu   

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chamsku  

Plan finansowy za 2019 rok zrealizowany został w kwocie  61 274,03 w tym: 

� Nagrody i wydatki nie wliczane do wynagrodzenia  wykonanie:  2 749,90 

� Wynagrodzenia osobowe pracowników  wykonanie:  44 960,43 

� Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie:  2 988,51 

�  Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie:  6 500,00 

�  Składki na Fundusz Pracy  wykonanie: 1 195,19 
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� Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie: 2 880,00 

� Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  wykonanie: 1 826,00 

� Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.   Wydatki dotyczą:  

- szkolenie rady   pedagogicznej                  -   350,00 

- M.Consulting szkolenie ochrona danych  - 1 476,00 

� Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów                       

edukacyjnych ,lub mat. ćwiczeniowych  wykonanie : 5 869,29 

� Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wykonanie : 5 869,29 

� Pozostała Działalność  wykonanie: 10 000,00. Wydatki dotyczą:  

-   Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych  wykonanie:  7 500,00  (emeryci) 

 

 

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kliczewie Dużym   

Plan finansowy za 2019 rok zrealizowany został w kwocie 56 257,30zł.  

� Nagrody i wydatki nie wliczane do wynagrodzeń  wykonanie 2 792,47 

� Wynagrodzenie osobowe pracowników  wykonanie 38 843,87 

� Dodatkowe wynagrodzenie roczne  wykonanie 3 000,00 

� Składki na ubezpieczenie społeczne  wykonanie 7 646,67 

� Składki na Fundusz Pracy  wykonanie 1 095,29 

� Odpis na Fundusz Świadczeń Soc.  wykonanie 2 879,00 

� Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  wykonanie : 1 900,00 

� Wydatki osobowe nie wliczane do wynagrodzeń wykonanie  1 900,00  wydatki dotyczą : 

- szkolenie rady pedagogicznej             - 1 900,00 

� Pozostała działalność  wykonanie 8.000,00 

-  Odpis na Fund.Św. Soc. wykonanie – 8.000,00 ( odpis naliczony dla emerytów) 

80104  Przedszkola  planowano 3 155 377,10 wykonano 3 124 010,90 co stanowi 99,01% realizacji 

planu    

  2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 planowano  310 020,00 wykonano 310 020,00 co stanowi 100,00% realizacji planu   
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  3020  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  planowano 2 100,00

 wykonano 2 100,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  planowano  1 745 267,10

 wykonano  1 745 267,10 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 129 489,00 wykonano                               126 

960,17 co stanowi 98,05% realizacji planu    

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 292 300,00 wykonano                    292 300,00 co 

stanowi  100,00% realizacji planu    

4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

planowano  30 000,00 wykonano 30 000,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4170  Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 200,00 wykonano 734,00 co stanowi  61,17% 

realizacji planu    

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia planowano 41 000,00 wykonano  41 000,00

 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4220  Zakup środków żywności  planowano 200 800,00 wykonano 178 221,12 co stanowi  

88,76% realizacji planu    

  4240  Zakup środków dydaktycznych i książek  planowano 6 000,00 wykonano                       

 5 920,57 co stanowi 98,68% realizacji planu    

  4260 Zakup energii planowano 100 000,00 wykonano 98 225,53 co stanowi

 98,23% realizacji planu    

4270 Zakup usług remontowych planowano 163 000,00 wykonano 161 504,28 co stanowi  

99,08% realizacji planu    

  4280  Zakup usług zdrowotnych planowano 2 000,00 wykonano 1 626,00 co stanowi

 81,30% realizacji planu    

4300  Zakup usług pozostałych planowano 35 337,00 wykonano 35 337,00 co stanowi  100,00% 

realizacji planu    

  4360  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 3 100,00

 wykonano 2 381,24 co stanowi 76,81% realizacji planu    

  4410  Podróże służbowe krajowe planowano 1 100,00 wykonano 753,89 co stanowi

 68,54% realizacji planu    

  4430  Różne opłaty i składki planowano 3 500,00 wykonano 2 496,00 co stanowi

 71,31% realizacji planu    

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 89 164,00

 wykonano 89 164,00 co stanowi 100,00% realizacji planu   
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PRZEDSZKOLE  SAMORZĄDOWE  NR1  W ŻUROMINIE 

Szczegółowa analiza  wykonania planu finansowego w wydatkach rzeczowych za 2019 rok 

przedstawia się następująco: 

� Zakup materiałów i wyposażenia   – 15 241,34 

-   folia   12,99 

-  artykuły do remontów  1 047,93 

-  środki czystości   3 073,35 

-  deski do piaskownicy 1 033,20 

-  tonery do xerokopiarki   776,98 

-  artykuły papiernicze i biurowe 1 283,11 

-  paliwo do kosiarki  184,28 

-  kwiaty rabatowe i art. Ogrodnicze 518,92 

-  zabawki dla dzieci  720,31 

-  okulary  637,00 

-  artykuły do malowania sali lekcyjnej  1 423,56 

-  prenumeraty - niezbędnik dyrektora 1 095,24 

-   drobne wyposażenie kuchenne   1 457,80 

-  paski do tapety  95,99 

-  dyplomy, publikacje, dzienniki lekcyjne 660,42 

-  dywan na salę  495,00 

-  szlifierka 79,90 

-  plastry  17,85 

-  nóż do kosiarki 65,00 

-  obuwie dla kucharki  105,00 

-  tablica pvc  300,00 

-  tabliczka na drzwi   15,01 

-  baterie  40,00 
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-  birety -pasowanie przedszkolaków 102,50       

� Zakup pomocy dydakt. i książek –  2 946,84 

-   zabawki dla dzieci   2 847,56 

-   gry, książki i zabawki dydaktyczne  99,28        

� Zakup energii –    30 880,29 

-   woda zimna  2 375,61 

-   energia cieplna  24 450,23 

-   energia elektryczna  2 234,34 

-  gaz  1 820,11       

� Zakup usług pozostałych –  23 841,38 

-   wywóz ścieków   3 387,91 

-   dystrybucja energii elektrycznych  4 181,29 

-   wywóz śmieci   4 911,84 

-   przeglądy budynku, instalacji  2 013,52 

-   naprawa instalacji elektrycznej 1 045,50 

-   serwis programu Kadry i Płace 1 620,00 

-   nadzór i doradztwo RODO   4 428,00 

-   aktualizacja PROGMAN    270,60 

-   szkolenia  1 330,00 

-   pozostałe  652,72      

� Różne opłaty i składki –  992,00 

-   ubezpieczenia   992,00 

� Odpis na ZFŚS  -  44 548,00 

� Dokształcanie nauczycieli  - 720,00  

�  Odpis na ZFŚS  ( emeryci ) – 11 345,00     

� Wydatki osób nie wliczono do wynagrodzenia  – 1 734,00   

� Wynagrodzenia osobowe pracowników -  828 944,02 
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� Dodatkowe wynagrodzenie roczne   -  59 876,34 

� Składki na bezp. społeczne     - 137 557,53 

� F-sz pracy     -  14 151,67 

� Podróże krajowe służbowe    - 127,04  

 

 

PRZEDSZKOLE  SAMORZĄDOWE  NR 2  W ŻUROMINIE 

Szczegółowa analiza  wykonania planu finansowego w wydatkach rzeczowych za 2019 rok 

przedstawia się następująco: 

� Zakup materiałów i wyposażenia 28 641,80 : 

-  zakup środków czystości 4.659,79 

-  zakup odzieży ochronnej i roboczej 4.954,00 

-  zakup materiałów i wyposażenie 12.323,75 

-  artykuły biurowe 4.204,76 

-  prenumerata  1500,00 

-  zakup naczyń 999,50 

� Zakup środków żywności   - 92.374,13 

� Zakup usług remontowych  - 4.000,00 

� Zakup usług zdrowotnych     - 1626,00 

� Zakup pomocy naukowych,  dydaktycznych  i książek 2.973,73 

�  Energia, woda ,gaz wykonano  56.242,46 

-  energia elektryczna 12.389,93 

-  woda   3.623,17 

-  gaz 1395,00 

-  energia cieplna  38.834,36 

� Zakup usług pozostałych na kwotę 11 904,00 

-  wywóz nieczystości    3.790,80 

-  przeglądy: inst. gazowej, elektrycznej    947,00 
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-  usługi kominiarskie 302,58 

-  usługi pocztowe   78,00 

-  pozostałe usługi   4.920,47 

-  opłaty radiowo- telewizyjne 245,15 

-  konserwacja i serwis programu  1.620,00 

� Konserwacja alarmu   1.095,90 

� Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1153,04 

�  Różne opłaty i składki: 

-  ubezpieczenie PZU – 1120,00 

� Odpis na ZFŚS  - 45.000,00 

� Dokształcanie nauczycieli   4190,00 

�  Odpis na ZFŚS – emeryci   5.163,00 

� Wydatki osób nie wliczono do wynagrodzenia –  1.100,00 

�  Wynagrodzenia osobowe pracowników- 921.780,97 

�  Dodatkowe wynagrodzenie roczne         -   67.083,83 

�  Składki na bezp. społeczne     - 160.070,17 

� F-sz pracy     - 13.282,38 

� Podróże krajowe służbowe    - 626,85 

� Remonty przeprowadzone  w placówce: 

Ze środków jakie pozyskaliśmy z budżetu gminy zostały zrealizowane następujące remonty: 

- oświetlenie LED 

- renowacja placu zabaw 

- zakup zmywarki, komputera laptop, zakup drukarki 

- remont murku na zewnątrz budynku pod tarasem, 

- zakup farb, 

- malowanie osłon na grzejniki, 

- malowanie sprzętu terenowego 
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- wymiana parapetów, 

 

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego planowano 181 793,00 wykonano 178 573,92 co 

stanowi   98,23% realizacji planu    

  2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 planowano  100 250,00 wykonano 100 184,72 co stanowi 99,93% realizacji planu   

  3020  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 3 690,00

 wykonano 3 592,05 co stanowi 97,35% realizacji planu    

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  planowano  58 240,00 wykonano

 57 205,13 co stanowi  98,22% realizacji planu    

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 3 954,00 wykonano 3 954,00

 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 11 220,00 wykonano 9 314,49

 co stanowi 83,02% realizacji planu    

4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

planowano 1 450,00 wykonano 1 334,53 co stanowi 92,04% realizacji planu    

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 2 989,00

 wykonano 2 989,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

80110 Gimnazja planowano 2 957 674,19 wykonano 2 957 670,72 co stanowi 100,00% realizacji 

planu    

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 956 751,83 wykonano

 1 956 751,69 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 228 388,01 wykonano                              228 

387,38 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4110  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 389 241,51 wykonano                  389 241,51 co 

stanowi 100,00% realizacji planu    

4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

planowano  44 450,37 wykonano 44 450,37 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 25 544,52 wykonano 25 543,92

 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  4260  Zakup energii planowano 160 979,17 wykonano 160 979,17 co stanowi

 100,00% realizacji planu    

  4280  Zakup usług zdrowotnych planowano 274,84 wykonano 274,84 co stanowi

 100,00% realizacji planu    
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4300 Zakup usług pozostałych planowano 16 913,15 wykonano 16 913,15 co stanowi  100,00% 

realizacji planu    

  4360  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 533,79

 wykonano 2 533,22 co stanowi 99,98% realizacji planu    

4410  Podróże służbowe krajowe planowano 1 844,00 wykonano 1 842,47 co stanowi 99,92%

 realizacji planu    

  4430  Różne opłaty i składki planowano 1 640,00 wykonano 1 640,00 co stanowi

 100,00% realizacji planu    

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 129 113,00

 wykonano 129 113,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

80113 Dowożenie uczniów do szkół planowano 176 000,00 wykonano 175 222,58 co stanowi 99,56%

 realizacji planu    

4300  Zakup usług pozostałych planowano 135 000,00 wykonano 135 000,00 co stanowi  

100,00% realizacji planu    

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego planowano 41 000,00 wykonano 40 222,58 co stanowi  98,10% realizacji planu  

  

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  planowano 38 664,00 wykonano 34 139,75 co 

stanowi  88,30% realizacji planu    

  3020  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  planowano 38 664,00

 wykonano 34 139,75 co stanowi 88,30% realizacji planu   

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  planowano 474 342,00 wykonano 451 856,22 co stanowi 

95,26% realizacji planu    

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  planowano 149 736,00 wykonano

 149 733,07 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 11 739,00 wykonano 11 687,81

 co stanowi 99,56% realizacji planu    

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 25 232,00 wykonano 25 230,63

 co stanowi 99,99% realizacji planu    

4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

planowano  1 512,00 wykonano 1 511,11 co stanowi 99,94% realizacji planu    

4220  Zakup środków żywności  planowano 280 000,00 wykonano 257 570,60 co stanowi  

91,99% realizacji planu    

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 6 123,00

 wykonano 6 123,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    
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80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego planowano 293 880,00 wykonano 290 814,43 co stanowi 98,96% 

realizacji planu    

  2540  Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 planowano 293 880,00 wykonano 290 814,43 co stanowi 98,96% realizacji planu   

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych planowano 199 947,00 wykonano  199 714,87 co 

stanowi  99,88% realizacji planu    

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 144 762,00 wykonano

 144 762,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 24 838,00 wykonano 24 838,00

 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

planowano 3 547,00 wykonano 3 547,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 5 000,00 wykonano  4 998,06

 co stanowi 99,96% realizacji planu    

  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 2 800,00 wykonano           

 2 667,24 co stanowi 95,26% realizacji planu    

  4260 Zakup energii planowano  5 000,00 wykonano 5 000,00 co stanowi

 100,00% realizacji planu    

4300  Zakup usług pozostałych planowano 13 200,00 wykonano 13 102,57 co stanowi  99,26% 

realizacji planu    

  4360  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 800,00

 wykonano 800,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych planowano 98 626,00 wykonano 98 316,48 co stanowi 

99,69% realizacji planu    

4210  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 976,51 wykonano 854,16 co stanowi  

87,47% realizacji planu    

4240  Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 97 649,49 wykonano            97 462,32 co 

stanowi 99,81% realizacji planu    

80195 Pozostała działalność planowano 181 321,00 wykonano 177 079,82 co stanowi   97,66% 

realizacji planu    
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2310  Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  planowano   18 999,00 wykonano 16 000,00

 co stanowi 84,21% realizacji planu    

2320  Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 530,00 wykonano 

499,62 co stanowi 94,27% realizacji planu    

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 29 308,00 wykonano  29 

307,39 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 2 750,00 wykonano 2 749,87

 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4110  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 6 226,00 wykonano 6 185,51 co stanowi 

99,35% realizacji planu    

4170  Wynagrodzenia bezosobowe planowano  9 000,00 wykonano 9 000,00 co stanowi  100,00% 

realizacji planu    

  4300  Zakup usług pozostałych planowano 10 000,00 wykonano 8 829,43 co stanowi

 88,29% realizacji planu    

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 104 508,00

 wykonano 104 508,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

 

851 Ochrona zdrowia planowano 292 821,66 wykonano 239 030,28 co stanowi 81,63% 

realizacji planu    

85153 Zwalczanie narkomanii planowano 50 000,00 wykonano 45 290,76 co stanowi 90,58% 

realizacji planu    

4170  Wynagrodzenia bezosobowe planowano  10 000,00 wykonano 5 987,00 co stanowi 59,87%

 realizacji planu    

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 20 000,00 wykonano 20 000,00

 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4300  Zakup usług pozostałych planowano  20 000,00 wykonano 19 303,76 co stanowi  96,52% 

realizacji planu    

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  planowano 241 759,66 wykonano 192 803,52 co stanowi 

79,75% realizacji planu    

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 075,00 wykonano 1 075,00

 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

planowano  25,00 wykonano 0,00 co stanowi 0,00% realizacji planu  
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 4170  Wynagrodzenia bezosobowe planowano 33 000,00 wykonano 33 000,00 co stanowi

  100,00% realizacji planu    

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 81 559,66 wykonano 56 920,94

 co stanowi 69,79% realizacji planu    

  4260  Zakup energii planowano  20 000,00 wykonano 6 441,28 co stanowi

 32,21% realizacji planu    

4300  Zakup usług pozostałych planowano 105 100,00 wykonano 95 366,30 co stanowi 90,74%

 realizacji planu    

  4360  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 500,00

 wykonano 0,00 co stanowi 0,00% realizacji planu    

  4410  Podróże służbowe krajowe planowano 500,00 wykonano 0,00 co stanowi 0,00% 

realizacji planu    

85195 Pozostała działalność planowano 1 062,00 wykonano 936,00 co stanowi 88,14% realizacji 

planu    

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 837,00 wykonano

 738,56 co stanowi 88,24% realizacji planu    

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 143,00 wykonano

 126,52 co stanowi 88,48% realizacji planu    

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

planowano 20,00 wykonano 17,40 co stanowi 87,00% realizacji planu  

 4210  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 26,00 wykonano 22,32 co stanowi  

85,85% realizacji planu    

  4300  Zakup usług pozostałych  planowano 36,00 wykonano 31,20 co stanowi

 86,67% realizacji planu   

  

852  Pomoc społeczna   planowano 2 561 529,60 wykonano 2 545 337,35 co stanowi 99,37% 

realizacji planu    

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowano 1 650,00 wykonano       1 

624,26 co stanowi  98,44% realizacji planu    

4210  Zakup materiałów i wyposażenia planowano 830,00 wykonano 827,81 co stanowi  

99,74% realizacji planu    

  4300  Zakup usług pozostałych planowano 600,00 wykonano 583,86 co stanowi

 97,31% realizacji planu    
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  4360  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 220,00

 wykonano 212,59 co stanowi 96,63% realizacji planu    

85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

planowano 20 276,00 wykonano 20 121,89 co stanowi 99,24% realizacji planu    

4130  Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 20 276,00 wykonano                     20 121,89 co 

stanowi 99,24% realizacji planu    

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe planowano 475 700,00 wykonano 474 524,73 co stanowi 99,75% realizacji planu   

3110  Świadczenia społeczne planowano 247 500,00 wykonano 247 204,00 co stanowi  99,88%

 realizacji planu    

4330  Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego planowano 228 200,00 wykonano 227 320,73 co stanowi  99,61% realizacji planu 

   

85215  Dodatki mieszkaniowe  planowano 223 050,00 wykonano 222 844,09 co stanowi 99,91 

realizacji planu    

3110  Świadczenia społeczne planowano 222 962,00 wykonano 222 756,87 co stanowi  99,91%

 realizacji planu    

4210  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 88,00 wykonano 87,22 co stanowi  99,11%

 realizacji planu    

85216 Zasiłki stałe planowano 257 588,00 wykonano 255 653,20 co stanowi 99,25% realizacji 

planu   

3110  Świadczenia społeczne planowano 257 588,00 wykonano 255 653,20 co stanowi  99,25%

 realizacji planu    

85219 Ośrodki pomocy społecznej planowano 1 362 578,00 wykonano 1 354 979,44 co stanowi 

99,44% realizacji planu    

  3020  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 2 930,00

 wykonano 2 908,76 co stanowi 99,28% realizacji planu    

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 941 488,00 wykonano

 941 133,90 co stanowi 99,96% realizacji planu    

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 72 689,00 wykonano 72 688,66

 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4110  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 170 700,00 wykonano             170 365,27co 

stanowi 99,80% realizacji planu    
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4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

planowano  16 350,00 wykonano 16 266,24 co stanowi 99,49% realizacji planu    

  4170  Wynagrodzenia bezosobowe planowano  10 100,00 wykonano  10 100,00

 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 38 181,00 wykonano 34 824,99

 co stanowi 91,21% realizacji planu    

  4260  Zakup energii planowano 23 311,00 wykonano 22 237,39 co stanowi 

 95,39% realizacji planu    

  4270  Zakup usług remontowych planowano 7 050,00 wykonano 6 924,53 co stanowi

 98,22% realizacji planu    

  4280  Zakup usług zdrowotnych planowano 1 400,00 wykonano 1 370,00 co stanowi

 97,86% realizacji planu    

4300  Zakup usług pozostałych  planowano 37 353,00 wykonano 35 563,68 co stanowi  95,21%

 realizacji planu    

  4360  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 600,00

 wykonano 1 540,00 co stanowi 96,25% realizacji planu    

  4410  Podróże służbowe krajowe planowano 300,00 wykonano 261,60 co stanowi

 87,20% realizacji planu    

  4430  Różne opłaty i składki planowano 1 840,00 wykonano 1 582,97 co stanowi

 86,03% realizacji planu    

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 34 126,00

 wykonano 34 125,86 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

 planowano 3 160,00 wykonano  3 085,00 co stanowi 97,63% realizacji planu    

85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowano 72 576,00 wykonano       

67 905,54 co stanowi 93,56% realizacji planu    

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 60 646,00 wykonano         56 743,98 co 

stanowi  93,57% realizacji planu    

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 10 443,00 wykonano 9 771,32

 co stanowi 93,57% realizacji planu    

4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

planowano 1 487,00 wykonano 1 390,24 co stanowi  93,49% realizacji planu    

85230 Pomoc w zakresie dożywiania planowano 135 000,00 wykonano 135 000,00 co stanowi 

100,00% realizacji planu    
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3110  Świadczenia społeczne planowano 135 000,00 wykonano 135 000,00 co stanowi  100,00% 

realizacji planu    

85295  Pozostała działalność planowano 13 111,60 wykonano  12 684,20 co stanowi 96,74% 

realizacji planu    

  3119  Świadczenia społeczne planowano 4 000,00 wykonano 4 000,00 co stanowi

 100,00% realizacji planu    

  4017  Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 7 633,00 wykonano             

 7 278,57 co stanowi 95,36% realizacji planu    

  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 315,00 wykonano 1 253,32

 co stanowi 95,31% realizacji planu                              

4127  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

planowano  163,60 wykonano 152,31 co stanowi 93,10% realizacji planu    

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  planowano 8 500,00 wykonano 8 000,00 co 

stanowi  94,12% realizacji planu    

85395  Pozostała działalność planowano 8 500,00 wykonano 8 000,00 co stanowi 94,12% realizacji 

planu    

2360  Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 

ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 8 000,00 wykonano 8 000,00 co stanowi 

100,00% realizacji planu    

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia planowano 500,00 wykonano 0,00 co stanowi

 0,00% realizacji planu    

854 Edukacyjna opieka wychowawcza   planowano  485 766,00 wykonano 445 342,70 co 

stanowi  91,68%realizacji planu    

85401 Świetlice szkolne planowano 279 439,00 wykonano 274 071,97 co stanowi 98,08% realizacji 

planu    

3020  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  planowano 508,00  wykonano 508,00 co 

stanowi 100,00% realizacji planu    

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 207 786,00 wykonano

 206 936,43 co stanowi 99,59% realizacji planu    

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 16 700,00 wykonano 13 306,52

 co stanowi 79,68% realizacji planu    

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 36 000,00 wykonano 35 610,28

 co stanowi 98,92% realizacji planu    
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4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

planowano 3 000,00 wykonano 2 265,74 co stanowi 75,52% realizacji planu    

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 15 445,00

 wykonano 15 445,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

85404  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka planowano 27 870,00 wykonano 23 357,46 co 

stanowi  83,81% realizacji planu    

  2540  Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 planowano 27 870,00 wykonano 23 357,46 co stanowi 83,81% realizacji planu    

85415  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym planowano 178 457,00  wykonano 

147 913,27 co stanowi 82,88% realizacji planu    

  3240  Stypendia dla uczniów  planowano 93 300,00 wykonano 69 401,15 co stanowi

 74,38% realizacji planu    

  3260 Inne formy pomocy dla uczniów  planowano 85 157,00 wykonano 78 512,12

 co stanowi 92,20% realizacji planu    

855  Rodzina  planowano 18 769 308,00 wykonano 18 701 229,81 co stanowi 99,64% realizacji 

planu    

85501 Świadczenie wychowawcze planowano  12 401 750,00 wykonano 12 382 161,22 co stanowi 

99,84% realizacji planu    

  3110  Świadczenia społeczne planowano 12 257 330,00 wykonano 12 237 741,22

 co stanowi 99,84%realizacji planu    

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 94 000,00 wykonano   94 

000,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 7 231,16 wykonano 7 231,16

 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 16 050,00 wykonano 16 050,00

 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

planowano 2 200,00 wykonano 2 200,00 co stanowi  100,00%  realizacji planu    

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 13 300,00 wykonano 13 300,00

 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4300  Zakup usług pozostałych  planowano 11 638,84 wykonano 11 638,84 co stanowi  100,00% 

realizacji planu    

85502  "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego "planowano 5 048 217,00 wykonano 

5 047 256,30 co stanowi 99,98% realizacji planu    
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3110 Świadczenia społeczne planowano  4 703 612,00 wykonano  4 703 445,59 co stanowi  99,99% 

realizacji planu    

4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 94 094,00 wykonano                  94 094,00 co 

stanowi 100,00% realizacji planu    

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 6 705,00 wykonano 6 704,12

 co stanowi 99,99% realizacji planu    

4110  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 220 599,00 wykonano                   220 373,20 co 

stanowi 99,90% realizacji planu    

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

planowano 1 493,00 wykonano 1 286,63 co stanowi 86,18% realizacji planu    

  4170  Wynagrodzenia bezosobowe planowano 950,00 wykonano 950,00 co stanowi

 100,00% realizacji planu    

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 5 129,00 wykonano  5 127,83

 co stanowi 99,98% realizacji planu    

  4260 Zakup energii planowano 2 077,00 wykonano 2 075,90 co stanowi  99,95%

 realizacji planu    

  4300  Zakup usług pozostałych  planowano 9 857,00 wykonano 9 498,94 co stanowi

 96,37% realizacji planu    

4360  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano  454,00 wykonano  454,00 co 

stanowi 100,00% realizacji planu    

  4430 Różne opłaty i składki planowano 32,00 wykonano 31,78 co stanowi  99,31%

 realizacji planu    

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 2 382,00

 wykonano 2 381,31 co stanowi 99,97% realizacji planu    

  4700  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

 planowano 833,00 wykonano 833,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

85503 Karta Dużej Rodziny planowano 1 525,00 wykonano 1 485,95 co stanowi  97,44% realizacji 

planu    

4210  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 520,00 wykonano 480,95 co stanowi  

92,49% realizacji planu    

  4260  Zakup energii planowano 300,00 wykonano 300,00 co stanowi 100,00%

 realizacji planu    

  4300  Zakup usług pozostałych planowano 495,00 wykonano 495,00 co stanowi

 100,00% realizacji planu    
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  4360  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 210,00

 wykonano 210,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

85504  Wspieranie rodziny planowano 596 993,00 wykonano  572 224,59 co stanowi 95,85% 

realizacji planu    

  3260  Inne formy pomocy dla uczniów  planowano 547 350,00 wykonano  522 600,00

 co stanowi 95,48% realizacji planu    

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  planowano 35 002,00 wykonano

 35 000,00 co stanowi 99,99% realizacji planu    

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 2 091,00 wykonano 2 091,00

 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 7 104,00 wykonano 7 095,65

 co stanowi 99,88% realizacji planu    

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

planowano  1 324,00 wykonano 1 323,58 co stanowi 99,97% realizacji planu    

4210 Zakup materiałów i wyposażenia planowano 916,00 wykonano 909,29 co stanowi   

99,27% realizacji planu    

  4300 Zakup usług pozostałych planowano 1 944,00 wykonano 1 944,00 co stanowi

 100,00% realizacji planu    

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 200,00 wykonano 200,00 co 

stanowi 100,00% realizacji planu    

4410  Podróże służbowe krajowe  planowano 126,00 wykonano 126,00 co stanowi 100,00% realizacji 

planu    

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 936,00

 wykonano 935,07 co stanowi 99,90% realizacji planu    

85505  Tworzenie i funkcjonowanie żłobków planowano 574 878,00 wykonano  553 466,23 co 

stanowi   96,28 realizacji planu    

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  planowano 1 000,00

 wykonano 1 000,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 304 000,00 wykonano

 293 650,41 co stanowi 96,60% realizacji planu    

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 17 134,17 wykonano  17 124,17

 co stanowi 99,94% realizacji planu    

4110  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 40 000,00 wykonano             38 688,58 co 

stanowi  96,72% realizacji planu    
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4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

planowano  8 000,00 wykonano 6 368,20 co stanowi  79,60% realizacji planu    

4170 Wynagrodzenia bezosobowe planowano 6 000,00 wykonano 4 955,00 co stanowi  82,58% 

realizacji planu    

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia planowano 15 490,00 wykonano 14 954,75

 co stanowi 96,54% realizacji planu    

4240  Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 2 000,00 wykonano                       1 500,09 

co stanowi  75,00% realizacji planu    

  4260 Zakup energii  planowano 10 000,00 wykonano 9 999,61 co stanowi  100,00%

 realizacji planu    

4270 Zakup usług remontowych planowano 69 875,83 wykonano 69 341,62 co stanowi  99,24%

 realizacji planu    

  4280  Zakup usług zdrowotnych planowano 500,00 wykonano 500,00 co stanowi

 100,00% realizacji planu    

4300  Zakup usług pozostałych  planowano 88 000,00 wykonano  83 212,17 co stanowi  94,56% 

realizacji planu    

  4360   Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 000,00

 wykonano 893,63 co stanowi 89,36% realizacji planu    

  4410  Podróże służbowe krajowe planowano 300,00 wykonano 0,00 co stanowi 0,00% 

realizacji planu    

  4430  Różne opłaty i składki planowano 300,00 wykonano 0,00 co stanowi 0,00%

 realizacji planu    

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 11 278,00

 wykonano 11 278,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

SPRAWOZDANIE   z  Miejsko-Gminny Żłobek  W ŻUROMINIE  za 2019r. 

 

     1.Ilość zatrudnionych osób: opiekunowie, księgowa oraz pracowników zatrudnionych 

 z prac interwencyjnych. 

  

W roku 2019r. w  Miejsko-Gminnym Żłobku ogółem było zatrudnionych  12 osób. W tym Dyrektor 1 

osoba ,  Główna Księgowa 1 osoba i 10 pracowników obsługi. Wśród pracowników obsługi 

zatrudnione są 7 opiekunek żłobka ( w tym 3 osoby zatrudniona jest z prac interwencyjnych),  1 

sprzątaczka.  
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2. Liczba miejsc funkcjonujących miejsc opieki : 

                                                                                        

W Miejsko-Gminnym Żłobku  -50 osób  

 

3. Informacja z realizacji planu finansowego. 

        

Szczegółowa analiza wykonania planu finansowego w wydatkach rzeczowych    za  2019r. przedstawia 

się następująco: 

 

        § 4210 – zakup  materiałów i wyposażenia; 

                

Zakup środków czystości 2031,99 

Zakup odzieży ochronnej i roboczej 1460,00 

Zakup materiałów i wyposażenie 7084,04 

Artykuły biurowe 4104,29 

Mebelki 0,00 

Zakup naczyń 274,43 

 14.954,75 

    

 

    §    4270  - Zakup usług remontowych   -1.341,62 

 

     § 4240 –zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 

        

Zakup pomocy dydaktycznych i książek 1500,09 

Razem: 1500,09 
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     § 4260 – energia, woda ,gaz  

     

Energia elektryczna 2535,61 

Woda 264,00 

Gaz 0,00 

Energia cieplna 7200,00 

Razem: 9.999,61 

 

     

 

 

 

  § 4300 – zakup usług pozostałych: 

 

        

Wywóz nieczystości 2164,32 

Przeglądy; inst. Gazowej,  elektrycznej. 902,50 

Usługi kominiarskie 0,00 

Usługi pocztowe 0,00 

Pozostałe usługi /rodo, pranie, za wyżywienie/ 69137,60 

Opłaty radiowo-telewizyjne 0,00 

Konserwacja i serwis programu 0,00 

Razem: 83.212,17 

 

§ 4360     893,63 – Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych   

§ 4280     500,00 – zakup usług zdrowotnych 

§4440      11.278,00 – Odpisy na ZFŚS 
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§3020      1000,00- wydatki osobowe nie wliczane do wynagrodzeń 

 

§4010  - 293.650,41 – wynagrodzenie osobowe pracowników 

§4040  -  17.124,17  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 

§4170  -   4.955,00   - wynagrodzenie bezosobowe 

§4110  -   38.688,58  - składki na ubez. społeczne 

§ 4120  -    6.368,20   - składki na fundusz pracy 

 

 

85508   Rodziny zastępcze planowano 24 694,00 wykonano 24 692,96 co stanowi 100,00% realizacji 

planu    

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego planowano 24 694,00 wykonano 24 692,96 co stanowi 100,00% realizacji planu  

  

85510  Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych planowano 95 476,00 wykonano            95 

425,12 co stanowi 99,95% realizacji planu    

4330  Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego planowano 95 476,00 wykonano 95 425,12 co stanowi 99,95% realizacji planu  

  

85513  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki 

dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów planowano 25 775,00 wykonano 24 517,44 co stanowi 95,12% realizacji planu   

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 25 775,00 wykonano                     24 517,44 co 

stanowi 95,12% realizacji planu    

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  planowano  4 615 929,59 wykonano     

3 819 892,03 co stanowi 82,75% realizacji planu    

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowano 326 600,00 wykonano 323 953,55 co stanowi

  99,19%realizacji planu    

  4300  Zakup usług pozostałych planowano 2 000,00 wykonano  0,00 co stanowi 

 0,00% realizacji planu    

  4430  Różne opłaty i składki planowano 20 000,00 wykonano 19 989,35 co stanowi

 99,95% realizacji planu    
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6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 304 600,00 wykonano 303 964,20 co 

stanowi 99,79% realizacji planu    

� Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Grunwaldzkiej w Żurominie  

� Budowa wodociągu na ul. Brzozowej w Żurominie 

90002  Gospodarka odpadami komunalnymi planowano 2 683 000,00 wykonano 2 199 198,09 co 

stanowi 81,97% realizacji planu    

  4300  Zakup usług pozostałych  planowano 2 683 000,00 wykonano 2 199 198,09

 co stanowi 81,97% realizacji planu    

90003  Oczyszczanie miast i wsi planowano 126 600,00 wykonano 120 374,69 co stanowi 95,08% 

realizacji planu    

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia planowano 28 500,00 wykonano 28 500,00

 co stanowi 100,00% realizacji planu    

4300 Zakup usług pozostałych  planowano 68 100,00 wykonano 62 268,59 co stanowi  91,44% 

realizacji planu    

  6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  planowano 30 000,00

 wykonano 29 606,10 co stanowi 98,69% realizacji planu    

90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planowano 82 800,00 wykonano 73 861,00 co 

stanowi  89,20%realizacji planu    

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 27 000,00 wykonano 23 864,30

 co stanowi 88,39% realizacji planu    

• Sołectwo Kliczewo Małe  zakup kosiarki 

• Sołectwo Wiadrowo  zakup kosiarki 

• Sołectwo Olszewo  zakup paliwa i oleju do kosiarki spalinowej 

• Sołectwo Kruszewo zakup kosiarki 

• Sołectwo Chamsk  zakup roślin ozdobnych do zagospodarowania terenu zielonego w 

Chamsku 

4300  Zakup usług pozostałych  planowano 55 800,00 wykonano 49 996,70 co stanowi  89,60%

 realizacji planu   

• Sołectwo Wólka Kliczewska  pogłębienie  zbiornika wodnego w centrum wsi  Wólka 

Kliczewska 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planowano 33 400,00 wykonano 32 641,77co 

stanowi  97,73% realizacji planu    



str. 69 
 

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia planowano 33 400,00 wykonano 32 641,77

 co stanowi 97,73% realizacji planu    

90013  Schroniska dla zwierząt planowano 35 000,00 wykonano 35 000,00 co stanowi  100,00% 

realizacji planu    

4300  Zakup usług pozostałych planowano 35 000,00 wykonano 35 000,00 co stanowi  100,00% 

realizacji planu    

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg planowano 830 714,01 wykonano 784 961,04 co stanowi 

94,49% realizacji planu    

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 6 000,00 wykonano 2 563,88

 co stanowi 42,73% realizacji planu    

• Sołectwo Kliczewo Duże  Zakup lamp oświetleniowych 

  4260  Zakup energii planowano 420 000,00 wykonano 398 839,83 co stanowi

 94,96% realizacji planu    

4270 Zakup usług remontowych planowano 300 014,01 wykonano 284 926,33 co stanowi  94,97% 

realizacji planu    

  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 104 700,00

 wykonano 98 631,00 co stanowi 94,20% realizacji planu    

� Oświetlenie w miejscowości Rozwozin planowano 10 000,00 wykonano 0,00 co stanowi 0% 

realizacji planu 

90026  Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami planowano 2 000,00 wykonano  0,00 

co stanowi 0,00% realizacji planu    

4210  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 1 000,00 wykonano 0,00 co stanowi  0,00%

 realizacji planu    

  4300  Zakup usług pozostałych  planowano 1 000,00 wykonano  0,00 co stanowi

 0,00% realizacji planu    

90095 Pozostała działalność planowano 495 815,58 wykonano  249 901,89 co stanowi  50,40% 

realizacji planu    

  4017  Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 55 155,38 wykonano  25 

850,21 co stanowi 46,87% realizacji planu    

  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 15 500,00 wykonano  

 3 700,77 co stanowi 23,88% realizacji planu    

  4117  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 10 910,00 wykonano 2 027,94

 co stanowi 18,59%realizacji planu    
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  4119  Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 900,00 wykonano 513,79

 co stanowi 17,72% realizacji planu    

4127  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

planowano 1 660,00 wykonano 357,87 co stanowi  21,56%realizacji planu    

4129  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

planowano 440,00  wykonano 90,67 co stanowi 20,61% realizacji planu  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 73 193,00 wykonano 37 029,65

 co stanowi 50,59% realizacji planu    

  4217  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 13 000,00 wykonano 3 689,02

 co stanowi 28,38% realizacji planu    

4219  Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 460,00 wykonano  149,15 co stanowi  

4,31% realizacji planu    

  4260  Zakup energii planowano 18 000,00 wykonano 16 239,18 co stanowi

 90,22% realizacji planu    

4300  Zakup usług pozostałych  planowano 108 547,20 wykonano 107 417,83 co stanowi  

98,96% realizacji planu    

4307  Zakup usług pozostałych planowano 137 310,00 wykonano 31 814,93 co stanowi 23,17%

 realizacji planu    

  4309  Zakup usług pozostałych planowano 36 500,00 wykonano 5 581,71 co stanowi

 15,29% realizacji planu    

  4417 Podróże służbowe krajowe planowano 4 510,00 wykonano 1 622,79 co stanowi

 35,98% realizacji planu    

  4419 Podróże służbowe krajowe planowano 1 200,00 wykonano 286,38 co stanowi

 23,87% realizacji planu    

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 13 530,00

 wykonano 13 530,00 co stanowi 100,00%realizacji planu    

� Remont i przebudowa kotłowni przy ul. Wiatracznej w Żurominie   

 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  planowano  1 444 954,54 wykonano                

1 417 549,58 co stanowi 98,10% realizacji planu    

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowano 980 715,54 wykonano 958 832,06 co 

stanowi  97,77%realizacji planu    

  2480  Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 

 planowano 650 000,00 wykonano 650 000,00 co stanowi 100,00% realizacji planu   
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  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 96 220,00 wykonano 91 249,95

 co stanowi 94,83% realizacji planu    

• Sołectwo Cierpigórz zakup mieszanki traw 

• Sołectwo Rozwozin  wyposażenie świetlicy wiejskiej  

• Sołectwo Młudzyn rozbudowa świetlicy wiejskiej - garaż 

• Sołectwo Nadratowo prace wykończeniowe świetlicy wiejskiej - zakup materiałów 

• Sołectwo Nadratowo wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup stołów i krzeseł 

• Sołectwo Nadratowo budowa szamba przy świetlicy wiejskiej 

• Sołectwo Będzymin zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej  - wyposażenie kuchni 

• Sołectwo Młudzyn zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - wyposażenie kuchni 

• Sołectwo Chamsk remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej - zakup siatki 

• Sołectwo Dębsk zakup opału 

• Sołectwo Dębsk zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dębsku 

• Sołectwo Kosewo zakup elementów ogrodzenia świetlicy wiejskiej 

• Sołectwo Olszewo remont świetlicy wiejskiej 

• Sołectwo Kruszewo remont świetlicy wiejskiej 

• Sołectwo Kliczewo Duże wymiana okien w świetlicy wiejskiej 

• Sołectwo Olszewo zakup opału do świetlicy wiejskiej 

  4260  Zakup energii planowano 19 400,00 wykonano 7 607,56 co stanowi

 39,21% realizacji planu    

• Sołectwo Młudzyn zakup energii elektrycznej 

• Sołectwo Chamsk  zakup energii elektrycznej 

• Sołectwo Kruszewo zakup energii elektrycznej 

• Sołectwo Dąbrowice zakup energii elektrycznej 

• Sołectwo Dębsk zakup energii elektrycznej 

• Sołectwo Wiadrowo zakup energii elektrycznej 

• Sołectwo Olszewo zakup energii elektrycznej 
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4270 Zakup usług remontowych planowano 32 000,00 wykonano 30 000,00 co stanowi 93,75%

 realizacji planu    

  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 123 965,94

 wykonano 121 875,66 co stanowi  98,31% realizacji planu   

� Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej  w miejscowości  Dąbrowice ( 

finansowane z funduszu sołeckiego)  

� Budowa świetlicy wiejskiej w Tadajówce (finansowane z funduszu sołeckiego) 

  6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  planowano 59 129,60

 wykonano 58 098,89 co stanowi 98,26% realizacji planu   

      • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzężawach (finansowane z funduszu sołeckiego) 

� Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Raczynach ( finansowane z funduszu sołeckiego)  

 

92116  Biblioteki  planowano 451 000,00 wykonano 449 907,29 co stanowi 99,76% realizacji 

planu    

  2480  Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 

 planowano 451 000,00 wykonano  449 907,29 co stanowi  99,76% realizacji planu   

 

92195  Pozostała działalność  planowano 13 239,00 wykonano 8 810,23 co stanowi 66,55% 

realizacji planu    

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 7 739,00 wykonano 6 780,96

 co stanowi 87,62% realizacji planu   

� Sołectwo Brudnice pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Brudnic 

� Sołectwo Rozwozin pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Rozwozina 

� Sołectwo Dębsk pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Dębska 

 

  4300  Zakup usług pozostałych  planowano 5 500,00 wykonano  2 029,27 co stanowi

 36,90% realizacji planu    

• Sołectwo Sadowo  pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sadowa 

926  Kultura fizyczna  planowano 1 049 090,00 wykonano 1 013 139,72 co stanowi   96,57% 

realizacji planu    

92601 Obiekty sportowe planowano 499 812,00 wykonano 499 593,23 co stanowi 99,96% realizacji 

planu    
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  4300 Zakup usług pozostałych planowano 3 000,00 wykonano 2 882,20 co stanowi

 96,07% realizacji planu    

  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 496 812,00

 wykonano 496 711,03 co stanowi  99,98% realizacji planu    

� „Przebudowa boiska na 2 boiska piłkarskie przy ul. Żeromskiego w Żurominie” 

92605Zadania w zakresie kultury fizycznej planowano  275 300,02 wykonano 264 869,59 co 

stanowi   96,21% realizacji planu    

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 

ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 4 000,00 wykonano 4 000,00 co stanowi 

100,00% realizacji planu    

2820  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom planowano 150 000,00 wykonano 150 000,00 co stanowi  100,00% realizacji 

planu    

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  planowano 56 000,00 wykonano 52 600,00

 co stanowi 93,93% realizacji planu    

  4260  Zakup energii planowano 14 800,00 wykonano 13 800,00 co stanowi  93,24%

 realizacji planu    

4300  Zakup usług pozostałych planowano 20 500,02 wykonano 14 469,59 co stanowi  70,58% 

realizacji planu    

  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 30 000,00

 wykonano 30 000,00 co stanowi 100,00% realizacji planu    

� Plac zabaw na osiedlu przy ul. Żeromskiego w Żurominie  

92695 Pozostała działalność planowano 273 977,98 wykonano 248 676,90 co stanowi 90,77% 

realizacji planu    

2360  Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 

ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 8 000,00 wykonano 8 000,00 co stanowi 

100,00% realizacji planu    

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 5 300,00 wykonano 3 000,00

 co stanowi 56,60% realizacji planu    

4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

planowano 250,00 wykonano 200,00 co stanowi 80,00% realizacji planu   

  4170  Wynagrodzenia bezosobowe planowano  36 467,00 wykonano 34 000,00

 co stanowi 93,23% realizacji planu    
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  4210  Zakup materiałów i wyposażenia planowano 28 092,45 wykonano 23 566,30

 co stanowi 83,89% realizacji planu  

• Sołectwo Chamsk zakup elementów - siłownia plenerowa 

• Sołectwo Franciszkowo  zakup elementów - siłownia plenerowa 

• Sołectwo Kliczewo Małe  doposażenie placu zabaw 

• Sołectwo Olszewo  doposażenie placu zabaw 

• Sołectwo Wiadrowo ogrodzenie i wyrównanie terenu pod siłownię plenerową 

  4270  Zakup usług remontowych planowano 2 000,00 wykonano 0,00 co stanowi

 0,00% realizacji planu    

  4300  Zakup usług pozostałych planowano 19 007,53 wykonano 5 535,00 co stanowi

 29,12% realizacji planu   

• Sołectwo Wiadrowo monitoring na placu zabaw 

6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  planowano                            174 

861,00 wykonano 174 375,60 co stanowi 99,72% realizacji planu   

� Budowa siłowni zewnętrznej - plenerowej w Brudnicach (finansowane z funduszu 

sołeckiego) 

� Budowa otwartej strefy aktywności w Żurominie na stadionie miejskim - wariant 

rozszerzony oraz budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Wiadrowo - wariant 

podstawowy. 

� Zakup elementów - siłownia plenerowa w Poniatowie (finansowane z funduszu sołeckiego) 

 

Razem:  planowano  62 091 338,73 wykonano 60 387 648,66 co stanowi  99,39 % realizacji planu 

 

 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na 31 grudnia 2019 r. wynoszą    
8 960 062,57 zł . Spłaty rat były zgodne z harmonogramem przewidzianym na rok 2019. 
 
WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK – GMINA I MIASTO ŻUROMIN 
 
 

NUMER UMOWY I DATA ZAWARCIA 
UMOWY 

NAZWA BANKU I KWOTA 
KREDYTU 

OKRES KREDYTOWANIA KWOTA POZOSTA-
ŁEGO ZADŁUŻENIA 

Umowa Nr 2013/435 z dn. 
26.06.2013r. 

PKO S.A. 
1.564.000 zł 

Od dn. 27.06.2013r. do 
dn.30.11.2020r. 

 
450 000,00 zł 
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Umowa Nr 859/2013/00000606/00 z 
dn. 04.11.2013r. 

ING Bank Śląski S.A. 
1.277.000 zł 

Od dn. 08.11.2013r. do  
dn. 30.11.2020r. 

 
   200 000,00 zł 

Umowa Nr 15/PN/2014/ZP z dn. 
03.09.2014r. 

ING Bank Śląski S.A. 
650.000 zł 

Od dn. 15.09.2014r. do  
dn. 30.11.2021r. 

 
  400 000,00 zł 

Umowa Nr 24/PN/2014/ZP z dn. 
05.11.2014r. 

ING Bank Śląski S.A. 
754.264 zł 

Od dn. 07.11.2014r. do  
dn. 30.11.2020r. 

 
   275 000,00 zł 

Umowa Nr 14/PN/2014/ZP z 
dn.12.08.2014r. 

ING Bank Śląski S.A. 
1.544.750 zł 

Od dn.18.08.2014r. do 
dn.30.11.2023r. 

 
1 375 000,00 zł 

Umowa Nr 859/2012/00000308/00 z 
dn.04.07.2012r. 

ING Bank Śląski S.A. 
1.337.850 zł 

Od dn.01.08.2012r. do 
dn.30.09.2020r. 

 
  150 000,00 zł 

Umowa pożyczki Nr 0164/17/OZ/P z 
dn.13.11.2017r. 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w War-
szawie 
358 654,01 zł 

Od dn.27.12.2017r. do 
dn.31.05.2026r. 

 
   338 654,01 zł 

Umowa pożyczki Nr 0231/17/OA/P z 
dn.14.12.2017r. 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w War-
szawie 
393 726,00 zł 

Od dn.19.01.2018r. do 
dn.30.11.2024r. 

 
 

  373 726,00 zł 

Umowa pożyczki Nr 0232/17/OA/P z 
dn.14.12.2017r. 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w War-
szawie 
82 738,00 zł 

Od dn.23.01.2018r. do 
dn.30.09.2022r. 

 
   72 738,00 zł 

Umowa Nr 8/PN/2017/ZP z 
dn.01.08.2017r. 

Bank Spółdzielczy w 
Mszczonowie 
1 975 000,00 zł 

Od dn. 03.08.2017r. do 
dn.30.12.2026r. 

 
    1 950 000,00 zł  

Umowa Nr 12/PN/2017/ZP z 
dn.14.09.2017r. 

Bank Spółdzielczy w 
Mszczonowie 
469 249,52zł 

Od dn. 30,10,2017r. do 
dn.30.12.2022r. 

 
424 249,52 zł 

Umowa Nr 16/PN/2017/ZP z 
dn.26.10.2017r. 

Bank Spółdzielczy w 
Mszczonowie 
1 245 695,04zł 

Od dn. 18.12,2017r. do 
dn.29.12.2023r. 

 
1 200 695,04 zł 

Emisja obligacji komunalnych na 
kwotę 

  1750 000,00 zł. 
 

 
Gmina i Miasto Żuromin spełnia wymagania co do wysokości wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samo-
rządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykona-
nie roku poprzedzającego rok budżetowy.  
 
 
Wszystkie jednostki  zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonały  100 
% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych za 2019 r.  
 

Stan należności i zobowiązań na dz. 31.12.2019 roku 
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Należności – należności wykazane w sprawozdania RB 27S w kwocie  849.906,14 zł dotyczą należności 
z tytułu podatków i opłat w szczególności. : 

• podatek dochodowy od osób fizycznych – 61.347,92 zł. 

• podatek od nieruchomości j. g u .  – 551.120,12 zł  

• podatek od nieruchomości osoby fizyczne  - 78.310,64 zł 

• podatek rolny osoby fizyczne – 11.459,56 zł  

• podatek leśny – osoby fizyczne – 407,24 zł 

• podatek od środków transportowych – os. fizyczne- 27.003,91 zł 

• podatek od spadków i darowizn – 8.882,00 zł. 

• podatek od czynności cywilnoprawnych  - 389,71 zł  

• wpływy z różnych dochodów-opłata śmieciowa- 60.362,03 zł. 

• opłata za posiadanie psów – 1.400,00 zł. 

• wpływy z tytułu usług opiekuńczych – 2.943,00 zł 

• wpływy z różnych dochodów – zajecie pasa drogowego – 1.860,47 zł 

• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.778,00 zł 
Należności z tytułu dochodów z tytułu gospodarki mieniem komunalnym – kwota 42.641,54 zł 
 
Zgodnie z przekazanymi sprawozdaniami RB 28  stan zobowiązań niewymagalnych wykazanych na 
koniec  2019 r wynosi  1.803.541,20 zł. 
W kwocie tej zawierają się : 

• zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych prac. – 185.055,98 zł 

• zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. dla pracowni-
ków Urzędu, MGOPS oraz szkół i przedszkoli – 1.062.187,33 zł. 

• zobowiązania z tytułu składki na ZUS za m-c grudzień 2019 r. – 220.668,62 zł. 

• zobowiązania z tytułu składki na Fundusz Pracy za m-c grudzień 2018r kwota – 
28.145,00 zł. 

• oraz pozostałe świadczenia, i usługi - kwota 307.484,27 zł 
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Załącznik nr 1/1 
                                                do Zarządzenia Nr 56/2020 
                                   Burmistrza Gminy i Miasta  Żuromin 

                                                  z dnia 30 marca 2020 r. 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-

nych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

 

DOCHODY 

 

Klasyfikacja budżetowa Plan na 2019 rok Wykonanie za 2019 rok 

dział rozdział paragraf 

1 2 3 4 5 

010 01095 2010 840 471,46 840 471,46 

  

750 75011 2010 164 377,00 165 448,50 

  

752 75212 2010 2 000,00 0,00 

  

801 80153 2010 98 626,00 98 316,48 

  

851 85195 2010 1 062,00 936,00 

  

852 85215 2010 4 462,00 4 448,34 

  

855 85501 2060 12 401 750,00 12 382 161,22 

  

855 85502 2010 5 048 217,00 5 047 256,30 

  

855 85503 2010 1 525,00 1 485,95 

  

855 85504 2010 558 100,00 533 350,00 

  

855 85513 2010 25 775,00 24 517,44 

  

751 75101 2010 3 016,00 3 016,00 

  
751 75108 2010 52 811,00 52 811,00 

  
751 75109 2010 550,00 550,00 

  
751 75113 2010 51 877,00 51 877,00 
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WYDATKI 

Klasyfikacja budżetowa Plan na 2019 rok Wykonanie za 2019 rok 

dział rozdział paragraf 

1 2 3 4 5 

010 01095 4010 7 046,00 7 046,00 

010 01095 4110 1 211,22 1 211,22 

010 01095 4120 172,63 172,63 

010 01095 4210 3 000,00 3 000,00 

010 01095 4300 5 049,98 5 049,98 

010 01095 4430 823 991,63 823 991,63 

  

750 75011 4010 137 105,00 138 176,50 

750 75011 4110 15 860,00 15 860,00 

750 75011 4120 3 000,00 3 000,00 

750 75011 4210 8 412,00 8 412,00 

  

752 75212 4210 2 000,00 0,00 

  

801 80153 4210 976,51 854,16 

801 80153 4240 97 649,49 97 462,32 

  

851 85195 4010 837,00 738,56 

851 85195 4110 143,00 126,52 

851 85195 4120 20,00 17,40 

851 85195 4210 26,00 22,32 

851 85195 4300 36,00 31,20 

  

852 85215 3110 4 374,00 4 361,12 

852 85215 4210 88,00 87,22 

  

855 85501 3110 12 257 330,00 12 237 741,22 

855 85501 4010 94 000,00 94 000,00 

855 85501 4040 7 231,16 7 231,16 

855 85501 4110 16 050,00 16 050,00 

855 85501 4120 2 200,00 2 200,00 

855 85501 4210 13 300,00 13 300,00 

855 85501 4300 11 638,84 11 638,84 

  

855 85502 3110 4 704 612,00 4 704 445,59 

855 85502 4010 94 094,00 94 094,00 

855 85502 4040 6 705,00 6 704,12 

855 85502 4110 220 599,00 220 373,20 

855 85502 4120 1 493,00 1 286,63 

855 85502 4170 950,00 950,00 
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855 85502 4210 4 129,00 4 127,83 

855 85502 4260 2 077,00 2 075,90 

855 85502 4300 9 857,00 9 498,94 

855 85502 4360 454,00 454,00 

855 85502 4430 32,00 31,78 

855 85502 4440 2 382,00 2 381,31 

855 85502 4700 833,00 833,00 

  

855 85503 4210 520,00 480,95 

855 85503 4260 300,00 300,00 

855 85503 4300 495,00 495,00 

855 85503 4360 210,00 210,00 

  

855 85504 3260 547 350,00 522 600,00 

855 85504 4010 7 500,00 7 500,00 

855 85504 4110 2 000,00 2 000,00 

855 85504 4120 650,00 650,00 

855 85504 4210 600,00 600,00 

  

855 85513 4130 25 775,00 24 517,44 

  

751 75101 4010 2 160,00 2 160,00 

751 75101 4110 372,00 372,00 

751 75101 4120 53,00 53,00 

751 75101 4210 431,00 431,00 

  

751 75108 3030 32 800,00 32 800,00 

751 75108 4010 4 564,62 4 564,62 

751 75108 4110 2 525,94 2 525,94 

751 75108 4120 316,51 316,51 

751 75108 4170 10 929,26 10 929,26 

751 75108 4210 1 674,67 1 674,67 

  

751 75109 4300 550,00 550,00 

  

751 75113 3030 32 800,00 32 800,00 

751 75113 4110 2 295,78 2 295,78 

751 75113 4120 294,12 294,12 

751 75113 4170 14 055,00 14 055,00 

751 75113 4210 2 411,10 2 411,10 

751 75113 4300 21,00 21,00 
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                                                                       Załącznik nr 1/2 
                                                do Zarządzenia Nr  56 /2020 
                                   Burmistrza Gminy i Miasta  Żuromin 
                                                  z dnia 30 marca 2020 roku 

 

                                                     
    
    

Przychody i rozchody bud żetu w 2019 r.  

     
     

Treść Klasyfikacja  
§ 

Kwota  
Plan na 2019 

  

Wykonanie   

2019  
2 3 4 5  

Dochody   61 832 796,75  
61 370 574,44 

 

Wydatki   62 091 338,73  
60 387 648,66 

 

Wynik budżetu   - 258 541,98  
982 925,78 

 

Przychody ogółem:   1 763 541,98  
1 763 541,98 

 

Kredyty 952  
  

Pożyczki 952    

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903  

  

Spłaty pożyczek udzielonych 951 50 000,00  
50 000,00 

 

Prywatyzacja majątku jst 944    

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957    

Papiery wartościowe (obligacje) 931    

Inne źródła (wolne środki) 950 1 713 541,98 1 713 541,98  

Rozchody ogółem:   1 505 000,00  
1 505 000,00 

 

Spłaty kredytów 992 1 480 000,00  
1 480 000,00 

 

Spłaty pożyczek 992 25 000,00 25 000,00  

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie za-
dań realizowanych z udziałem środków pochodzą-
cych z budżetu UE 

963   

  

Udzielone pożyczki 991     

Lokaty 994     

Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982     

Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995     
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Załącznik nr 1/3 

                                                do 
Zarządzenia Nr  56/2020 

                                 Burmistrza 
Gminy i Miasta  Żuromin 

                                                z 
dnia 30 marca 2020 r. 

 

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań realizowanych w drodze umów lub po-
rozumie ń między jednostkami samorz ądu terytorialnego  

        

Dział  

  

Paragraf 
§ Nazwa zadania 

Dotacje 
ogółem 2019r 
Plan na 2019 

   

 
Rozdz. 

Wykonanie  
Za 2019 Zakres porozumienia lub 

umowy  

1   2 3 4 
5 
 

6 

010 
 
 
 
 

01042 
 
 
 
 

6630 
 
 
 
 

Rozbudowa ul. Mor-
gowej w m. Będzy-
min 

 
60 000,00 

 
 
 
 

54 936,00 

 
Umowa o przyznaniu dotacji 
ze środków budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego na 
zadania określone w ustawie o 
ochronie gruntów rolnych i le-
śnych 

921 92116 2320 

Współdziałanie w 
zakresie funkcjono-
wania Powiatowo-
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Żuro-
minie 

36 000,00 

 
 
 

36 000,00 

Porozumienie z Powiatem Żu-
romińskim w sprawie szczegó-
łowych zasad współdziałania 
w zakresie funkcjonowania Po-
wiatowo-Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Żurominie 

801 80195 2320 

Współfinansowanie 
utrzymania lokalu 
dla  przewodniczą-
cego Powiatowego 
Oddziału ZNP 

 530,00 

 

499,62 

Umowa z Powiatem Żuromiń-
skim o dofinansowaniu utrzy-
mania lokalu dla  przewodni-
czącego Powiatowego Od-
działu ZNP 

801 80195 2310 

Współfinansowanie 
wynagrodzenia 
przewodniczącego 
Powiatowego Od-
działu ZNP 

 18 999,00 

 

16 000,00 

Umowa z Gminą Lutocin w 
sprawie udziału gminy w kosz-
tach wynagrodzenia przewod-
niczącego ZNP-Oddział Po-
wiatowy ZNP 
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801 

 

 

 

 

80195 

 

 

 

 

2710 

 

 

 

 

zadanie dotyczące 
utworzenia pra-
cowni informatycz-
nej w Szkole Pod-
stawowej w Ponia-
towie. 

48 500,00 

 

 

 

 

 

48 500,00 

dotacji celowej z „ Mazowiec-
kiego Programu Dofinansowa-
nia Pracowni Informatycznych 
i Językowych „ , przeznaczo-
nej na zadanie dotycz ące 
utworzenia pracowni infor-
matycznej w Szkole Podsta-
wowej w Poniatowie . 

Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego 

900 90095 2710 

Zakup oczyszczaczy po-
wietrza do Miejsko –
Gminnego Żłobka w Żuro-
minie oraz Przedszkola 
Samorządowego nr 2 i 
Samorządowego Przed-
szkola nr. 1 

13 193,00  

 

 

13 193,00 

Dotacja celowa  - Za-
kup oczyszczaczy po-
wietrza do Miejsko –
Gminnego Żłobka w 
Żurominie oraz Przed-
szkola Samorz ądo-
wego nr 2 i Samorz ą-
dowego Przedszkola 
nr. 1  - Marszałek Woje-
wództwa Mazowiec-
kiego 

921 92109 6300 

Budowa świetlicy wiej-
skiej w Tadajówce (finan-
sowane z funduszu sołec-
kiego) 

10 000,00 

 

 

10 000,00 Dotacja celowa  - Bu-
dowa świetlicy wiej-
skiej w Tadajówce - 
Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego 

921 92109 6300 
Termomodernizacja świe-
tlicy wiejskiej w Raczy-
nach  

10 000,00 

 

 

10 000,00 Dotacja celowa  - Ter-
momodernizacja 
świetlicy wiejskiej w 
Raczynach  - Marsza-
łek Województwa Ma-
zowieckiego 

921 92109 2710 
Remont świetlicy wiejskiej 
w Kruszewie 

10 000,00 

 

 

 

10 000,00 

Dotacja celowa  - Re-
mont świetlicy wiej-
skiej w Kruszewie  - 
Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego 

921 92109 

 

2710 

 

Remont świetlicy wiejskiej 
w Olszewie 

10 000,00 

 

 

10 000,00 Dotacja celowa  - Re-
mont świetlicy wiej-
skiej w Olszewie  - 
Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego 
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921 92109 

 

2710 

 

Wymiana okien i parape-
tów w świetlicy wiejskiej w 
Kliczewie Dużym 

10 000,00 

 

 

10 000,00 Dotacja celowa  - Wy-
miana okien i parape-
tów w świetlicy wiej-
skiej w Kliczewie Du-
żym  - Marszałek Woje-
wództwa Mazowiec-
kiego 

926 

 

 

92601 

 

  

2330 

 

 

„Remont hali sportowej 
wraz z zapleczem w 
Szkole Podstawowej  nr 1 
w Żurominie” 

130 000,00 

 

 

130 000,00 Dotacja celowa  - „Re-
mont hali sportowej 
wraz z zapleczem w 
Szkole Podstawowej  nr 
1 w Żurominie” - Mar-
szałek Województwa 
Mazowieckiego 

   

 

 

Załącznik nr 1/4 
                                                do Zarządzenia Nr  56/2020 
                                   Burmistrza Gminy i Miasta  Żuromin 

                                                  z dnia 30 marca 2020 r. 
   
   

Dotacje podmiotowe dla  podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych w 2019 r.  

 

   

Nazwa instytucji Kwota dotacji 
Plan na 2019 

 

Wykonanie  

2019 

5 6  

Nazwa instytucji 1 101 000,00  
 

1 099 907,29 

Żuromi ńskie Centrum Kultury w Żurominie  650 000,00 

 
 

650 000,00 

Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie  451 000,00 

 
 

449 907,29 

Nazwa instytucji  732 020,00 
 

724 385,61 

Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina" 310 020,0 0 

 
 

310 020,00 
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Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Ja ś i Małgosia" 100 250,00  

 
 

100 184,72 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Ja ś i Małgosia" 4 920,00  

 
 

4 920,00 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Ja ś i Małgosia 16 980,00  

 
 

16 980,00 

 Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Logosensu ś"  276 900,00 

             
 
273 834,43 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Logosensu ś"  22 950,00 

 
 

18 437,46 

Ogółem                                                                                                      1 833 020,00  
 

1 824 292,90 

 

 

 

Załącznik nr 1/5 
                                                do Zarządzenia Nr  56/2020 

                                   Burmistrza Gminy i Miasta  Żuromin 
                                                  z dnia 30 marca 2020 r. 

 

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową 

 

Dział Paragraf Treść Plan na 2019 r. Wykonanie za 
2019 r. 

010   Rolnictwo i łowiectwo 14 727,20 8 610,00 

    Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 
wsi 

14 727,20 8 610,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-
wych 

14 727,20 8 610,00 

    Budowa kanalizacji sanitarnej  w Dąbro-
wie 

14 727,20 8 610,00  

600   Transport i łączność 2 721 417,09 2 713 273,83  

    Drogi publiczne gminne 2 721 417,09 2 713 273,83  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-
wych 

2 703 017,09 2 695 451,13  

    Budowa chodnika na ulicy Pl. Rynek  oraz 
ścieżki pieszo - rowerowej w Poniatowie  

20 000,00 19 424,00  
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    Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w m. 
Żuromin polegająca na budowie chodnika 

133 000,00 130 995,60  

    Budowa parkingu i chodnika przy ul. Zwy-
cięstwa w Żurominie 

50 000,00 49 684,78  

    Budowa ulicy Mazowieckiej w Żurominie- 
zadanie zakończone w 2019 r. W ramach 
realizacji inwestycji została wykonana 
jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa. 
Gmina i Miasto Żuromin na ten cel otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości 473 
236,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Całkowita wartość zadania 
wyniosła 946 473,02 zł. Dodatkowo została 
wykonana kanalizacja sanitarna i wodo-
ciągowa za łączną wartość 365 744,07 zł 

1 312 217,09 1 312 217,09  

    Modernizacja chodnika na ul. Zielony Ry-
nek w Żurominie 

9 700,00 9 699,28  

    Projekt chodnika na ul. Zielonej w Żuromi-
nie 

10 000,00 10 000,00  

    Przebudowa drogi gminnej nr 460665W ul. 
Matejki i nr 460648W ul. Kopernika w Żu-
rominie polegająca na budowie chodnika i 
zjazdów indywidualnych 

213 010,00 213 006,89  

    Przebudowa drogi gminnej ul. Kołodziej-
skiego w m. Żuromin - I etap 

302 090,00 301 234,97  

    Przebudowa dróg gminnych ul. Pl. Rynek i 
ul. Wyzwolenia w m. Poniatowo polega-
jąca na budowie chodników wraz z przebu-
dową skrzyżowania ul. Pl. Rynek z ul. Zwy-
cięstwa 

231 000,00 230 362,43  

    Rozbudowa ul. Brzozowej i ul. Wiatracznej 
wraz z budową ul. Leszczynowej w m. Żu-
romin - I etap 

177 000,00 175 019,87  

    Rozbudowa ul. Morgowej w m. Będzymin 
Na realizację ww  zadania Gmina i Miasto 
Żuromin otrzymała dotację ze środków bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego w za-
kresie budowy i modernizacji dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych. Zadanie zo-
stało wykonane w 2019 roku.  

245 000,00 243 806,22  

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

18 400,00 17 822,70  

    Zakup kostki brukowej do budowy miejsc 
postojowych w Chamsku  

18 400,00 17 822,70  

750   Administracja publiczna 72 850,00 72 842,93  



str. 86 
 

    Urzędy gmin (miast i miast na prawach po-
wiatu) 

72 850,00 72 842,93  

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

72 850,00 72 842,93  

    Zakup samochodu osobowego 72 850,00 72 842,93  

801   Oświata i wychowanie 105 000,00 77 682,84  

    Szkoły podstawowe 105 000,00 77 682,84  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-
wych 

105 000,00 77 682,84  

    Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Żurominie 

105 000,00 77 682,84  

900   Gospodarka komunalna i ochrona środo-
wiska 

304 600,00 303 964,20  

    Gospodarka ściekowa i ochrona wód 304 600,00 303 964,20  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-
wych 

304 600,00 303 964,20  

    Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Grun-
waldzkiej w Żurominie 

247 600,00 247 168,62  

    Budowa wodociągu w ul. Brzozowej w Żu-
rominie 

57 000,00 56 795,58  

    Pozostała działalność 0,00   

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-
wych 

0,00   
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    Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
kąpieliska wraz z infrastrukturą, rzeka 
Wkra w miejscowości Brudnice 
Na realizacje ww zadania Gmina i Miasto 
Żuromin otrzymała dofinansowanie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020. Dzięki otrzymanemu 
wsparciu brudnicka plaża miała zyskać 
drewniany pomost, boisko do piłki siatko-
wej plażowej, oświetlenie lampami hybry-
dowymi. Na skarpie rzeki miały powstać 
schody betonowe. Powinien  zostać wybu-
dowany wodociąg letni i nowa droga do-
jazdowa.  
W dniu 4 lipca 2019 r. nastąpiło otwarcie 
ofert z postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego prowadzonego w try-
bie przetargu nieograniczonego. W trakcie 
postępowania została złożona tylko jedna 
oferta za łączną cenę brutto 947 100,00 zł. 
Zaoferowana przez Wykonawcę cena prze-
wyższała dwukrotnie kwotę zabezpieczoną 
w budżecie Gminy i Miasta Żuromin oraz 
wartość zamówienia ustalonego na pod-
stawie kosztorysu inwestorskiego. W 
związku z powyższym postępowanie zo-
stało unieważnione. W dniu 13 lutego 2020 
r. nastąpiło kolejne otwarcie ofert z postę-
powania o udzielenie zamówienia publicz-
nego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego. W trakcie postępowa-
nia została złożona ponownie tylko jedna 
oferta za łączną cenę brutto 983 000,00 zł. 
W związku z powyższym ponownie nale-
żało unieważnić postępowanie przetar-
gowe.  

0,00   

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 91 377,41 90 346,70  

    Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 91 377,41 90 346,70  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-
wych 

32 247,81 32 247,81  
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    Budowa świetlicy wiejskiej w Tadajówce  
Na realizację ww zadania Gmina i Miasto 
Żuromin otrzymała dofinansowanie ze 
środków własnych budżetu województwa 
mazowieckiego w ramach „Mazowiec-
kiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2019”.  
W ramach realizacji zadania został utwar-
dzony teren przy budynku świetlicy wiej-
skiej z kostki brukowej, wybudowane zo-
stało szambo, wykonano podbitkę bu-
dynku świetlicy wiejskiej oraz ułożono 
płytki w łazience. Zadanie zostało zrealizo-
wana w 2019 r. 

21 082,59 21 082,59  

    Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 
wiejskiej we wsi Dąbrowice  (finansowane 
z funduszu sołeckiego)  

11 165,22 11 165,22  

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

59 129,60 58 098,89  

    Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzęża-
wach 

17 126,37 16 122,32  

    Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w 
Raczynach  
Na realizację ww zadania Gmina i Miasto 
Żuromin otrzymała dofinansowanie w wy-
sokości 10 000,00 zł ze środków własnych 
budżetu województwa mazowieckiego w 
ramach „Mazowieckiego Instrumentu Ak-
tywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. W 
wyniku realizacji inwestycji  została wyko-
nana termomodernizacja budynku świe-
tlicy wiejskiej i tym samym poprawione zo-
stały warunki użytkowania świetlicy przez 
społeczność lokalną. 

42 003,23 41 976,57  

926   Kultura fizyczna 564 861,00 564 275,60  

    Obiekty sportowe 360 000,00 359 900,00  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-
wych 

360 000,00 359 900,00  

    Przebudowa boiska na 2 boiska piłkarskie 
przy ul. Żeromskiego w Żurominie: Gmina i 
Miasto Żuromin otrzymała  dofinansowa-
nie z  Ministerstwa Sportu ze  środków  
Funduszu Rozwoju  Kultury  Fizycznej  na 
realizację ww zadania  inwestycyjnego  w  
ramach pilotażowego Programu Moderni-
zacji Infrastruktury  sportowej - Mały  Klub.  
Dofinansowanie zostało przyznane  w  
kwocie 153 700,00 zł. Zadanie zostało zre-
alizowane w 2019 r.  

360 000,00 359 900,00  
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    Zadania w zakresie kultury fizycznej 30 000,00 30 000,00  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-
wych 

30 000,00 30 000,00  

    Plac zabaw na osiedlu przy ul. Żeromskiego 30 000,00 30 000,00  

    Pozostała działalność 174 861,00 174 375,60  

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

174 861,00 174 375,60  

    budowa otwartej strefy aktywności w Żu-
rominie na stadionie miejskim - wariant 
rozszerzony oraz budowa otwartej strefy 
aktywności w miejscowości Wiadrowo - 
wariant podstawowy. 
Gmina i Miasto Żuromin otrzymała dofi-
nansowanie z Ministerstwa Sportu z ,,Pro-
gramu rozwoju małej infrastruktury spor-
towo –rekreacyjnej o charakterze wielopo-
koleniowym –Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA) EDYCJA 2019’’. W wyniku realizacji 
zadania na stadionie miejskim został wy-
budowany plac zabaw o charakterze 
sprawnościowym, siłownia plenerowa 
oraz powstała strefa relaksu, zaś w miej-
scowości Wiadrowo powstała siłownia ple-
nerowa oraz strefa relaksu. Dzięki realiza-
cji inwestycji udało nam się stworzyć ogól-
nodostępne plenerowe miejsca sportu, re-
kreacji i odpoczynku dla całych rodzin. 
Mają one sprzyjać integracji społecznej i są 
skierowane do różnych grup wiekowych. 
Zadanie zostało zrealizowane w 2019 r. 

150 500,00 150 014,60  

    Budowa siłowni zewnętrznej - plenerowej 
w Brudnicach  

12 361,00 12 361,00  

    Zakup elementów - siłownia plenerowa w 
Poniatowie  

12 000,00 12 000,00  

Razem 3 874 832,70 3 830 995,40  

 

 

 

 

 

Budowa altany z wiatą o konstrukcji drewnianej, krytej blachodachówką 

w Tadajówce  91718,13 89 517,84  
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Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wyzwolenia 62 w Żu-

rominie  

80000 79 000,00  

    

Zakup lamp oświetleniowych na osiedlu Wyzwolenia - Zakup lamp oświe-

tleniowych na osiedlu Wyzwolenia 
98700 98 631,00  

Modernizacja boiska treningowego na stadionie miejskim - oświetlenie   
136812 136 811,03  

    

Przebudowa kotłowni przy ul. Wiatracznej w Żurominie oraz budowa sieci 

ciepłowniczej  

13530 13 530,00  

    

Oświetlenie ul. Młyńskiej w Brudnicach oraz oświetlenie w miejscowości 

Rozwozin 

    

6000 0,00  

Zakup koszy na śmieci segregowane - Zakup koszy na śmieci segregowane 
30000 29 606,10  

 

 

 

 

 

          
 Załącznik nr 1/6 

                                                do Zarządzenia Nr  56/2020 
                                   Burmistrza Gminy i Miasta  Żuromin 

                                                  z dnia 30 marca 2020 r. 
                            
          
          
  

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sekt ora finansów pu-
blicznych w 2019r  

  

        
  

Lp.  Dział Rozdział  § Treść 
Kwota dota-

cji  
Plan na 2019  

  

  Wykonanie   

  2019  

  1 2 3   4 5 6  
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  Jednostki spoza 
sektora finansów 

publicznych 
  Nazwa zadania 

  

  

  

1 926 92605   
Zadania w zakresie kultury fizycznej i 
sportu  154 000,00 

 
 

154 000,00 

 

  

      2820 

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zle-
conych do realizacji stowarzyszeniom- na or-
ganizację imprez sportowych i szkolenie dzieci 
i młodzieży. Miejski Klub Sportowy „WKRA” 
Żuromin – na realizację zadania publicznego: 
w zakresie wspierania i upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu, tytuł zadania publicz-
nego: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fi-
zycznej i sportu” Zarządzeniem Nr 34/2019 
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 
25.02.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwar-
tego konkursu ofert na wykonanie zadań wła-
snych Gminy w 2019 roku w zakresie tworze-
nia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 
na terenie Gminy i Miasta Żuromin. Zarządze-
nie stanowiło podstawę do zawarcia Umowy: 
Umowa Nr 1/OKPSIZ/2019 zawarta w dniu 
27.02.2019r. z Miejskim Klubem Sportowym 
„WKRA” Żuromin na udzielenie dotacji na wy-
konywanie zadań własnych Gminy w 2019 
roku w zakresie tworzenia warunków sprzyja-
jących rozwojowi sportu na terenie Gminy i 
Miasta Żuromin , na zadanie: organizacja za-
jęć treningowych dla dzieci, młodzie ży i do-
rosłych 5 grup, udział w rozgrywkach na 
różnych szczeblach (okr ęgu, województwa, 
ogólnopolskim), udział w turniejach halo-
wych i na trawie, organizacj ę obozu let-
niego dla dzieci.  
 

          
150 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 000,00 

 

  

   2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicz-
nego. W dniu 01.02.2019 roku  w trybie bez 
konkursowym, wpłynęła oferta Stowarzysze-
nia zwykłego LUDUS TEAM  w Żurominie,  
na rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i 
upowszechnianie kultury fizycznej, tytuł zada-
nia publicznego „ Aktywni w każdym wieku 
dzięki Ludus Team.       Oferta spełniała wymogi 
formalno - prawne i została zamieszczona na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
www.zuromin.ibip.net.pl oraz na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy i Miasta                        w 
Żurominie. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie wszelkie, uwagi do-
tyczące oferty można było zgłaszać w terminie 
od dnia 06.02.2019r. do dnia 
13.02.2019r. do Wydziału Oświaty, Kultury, 4 000,00 
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Promocji, Sportu i Zdrowia na adres e -mail: 
oswiata-zuromin@o2.p, lub  fax 23 6572-540. 
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi 
ani zastrzeżenia. Dnia 15.02.2019r została za-
warta Umowa Nr 2/OKPSiZ/2019 o wsparcie 
realizacji zadania publicznego pod nazwą: 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fi-
zycznej,  tytuł zadania:  „Aktywni w ka żdym 
wieku dzi ęki Ludu Team”  Termin realizacji 
zadania ustalono od 04.03.2019r. do 
31.05.2019r. Całkowity koszt zadania publicz-
nego ustalono na kwotę  5 720 zł w tym wnio-
skowana kwota dotacji 4000 zł, środki własne 
1720 zł. Sprawozdanie z realizacji zadania 
publicznego zło żono w dniu 28.06.2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 000,00 
  

2 926 92695  Pozostała działalno ść 8 000,00 

 
 

8 000,00 

 

  

   2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicz-
nego. W dniu 22.01.2019 roku  w trybie bez 
konkursowym, wpłynęła oferta Stowarzysze-
nia Społeczno – Kulturowe WZU w Raczy-
nach . Rodzaj zadania publicznego: Działal-
ność wspomagaj ąca rozwój wspólnot i spo-
łeczno ści lokalnych, tytuł zadania: „Integra-
cyjne Mikołajki – Tradycja i współczesno ść 
w oczach dziecka”  

      Oferta spełniała wymogi formalno - prawne 
i została zamieszczona na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej www.zuromin.ibip.net.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i 
Miasta                        w Żurominie. Zgodnie z art. 
19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i wolonta-
riacie wszelkie, uwagi dotyczące oferty można 
było zgłaszać w terminie od dnia 24.01.2019r. 
do dnia 31.01.2019r. do Wydziału Oświaty, 
Kultury, Promocji, Sportu i Zdrowia na adres 
e -mail: oswiata-zuromin@o2.p, lub  fax 
23 6572-540. W wyznaczonym terminie nie 
wpłynęły uwagi ani zastrzeżenia. Dnia 
04.02.2019r została zawarta Umowa 
Nr1/OKPSiZ/2019 o wsparcie realizacji zada-
nia publicznego pod nazwą: Działalno ść 
wspomagaj ąca rozwój wspólnot i społecz-
ności lokalnych , tytuł zadania: „Integra-
cyjne Mikołajki – Tradycja i współczesno ść 
w oczach dziecka”. Termin realizacji zadania 8 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 000,00 
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ustalono  od 29.09.2019r. do 16.12.2019r. 
Całkowity koszt zadania publicznego ustalono 
na kwotę 5500zł w tym wnioskowana kwota 
dotacji 4000zł, środki własne 1500zł. Spra-
wozdanie z wykonania realizacji zadania 
publicznego zło żono dnia 12.12.2019r.  

          W dniu 05.06.2019 roku  w trybie bez 
konkursowym, wpłynęła oferta Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Żurominie  na Rodzaj za-
dania publicznego: Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tytuł 
zadania publicznego: III Festiwal Strażackich i 
Amatorskich Orkiestr Dętych – Żuromińskie 
Granie 2019.  Oferta spełniała wymogi for-
malno - prawne i została zamieszczona na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
www.zuromin.ibip.net.pl oraz na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy i Miasta   w Żurominie. 
Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie wszelkie, uwagi dotyczące 
oferty można było zgłaszać w terminie od dnia 
06.06.2019r. do dnia 3.06.2019r. do Wydziału 
Oświaty, Kultury, Promocji, Sportu i Zdrowia na 
adres e -mail: oswiata-zuromin@o2.p, lub  fax 
23 6572-540. W wyznaczonym terminie nie 
wpłynęły uwagi ani zastrzeżenia. Dnia 
17.06.2019r została zawarta Umowa 
Nr 5/OKPSiZ/2019 o wsparcie realizacji zada-
nia publicznego pod nazwą: Kultura, Sztuka, 
Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, tytuł zadania: „III Festiwal Stra żac-
kich i Amatorskich Orkiestr D ętych – Żuro-
mińskie Granie 2019 ”. Termin realizacji zada-
nia ustalono  od 30.05.2019r. do 30.07.2019r. 
Całkowity koszt zadania publicznego ustalono 
na kwotę 29 500zł w tym wnioskowana kwota 
dotacji 4000zł, środki własne 25 500zł. Spra-
wozdanie z realizacji zadania zło żono w 
dniu 29.07.2019r.  

  

3 853 85395  
Pozostałe zadania w zakresie polityki spo-
łecznej  8 000,00 

 
 

8 000,00 

 

  

   2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicz-
nego.      W dniu 15.05.2019 roku  w trybie bez 
konkursowym, wpłynęła oferta Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Zarząd Rejonowy Z/S w Mławie Zarz ąd koła 
w Żurominie  na rodzaj zadania publicznego: 8 000,00 
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Działalność na rzecz osób w wieku emerytal-
nym, tytuł zadania publicznego: „Wycieczka 
Krajoznawczo – poznawcza do Zakopanego ”. 

      Oferta spełniała wymogi formalno - prawne 
i została zamieszczona na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej www.zuromin.ibip.net.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i 
Miasta                        w Żurominie. Zgodnie z art. 
19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i wolonta-
riacie wszelkie, uwagi dotyczące oferty można 
było zgłaszać w terminie od dnia 17.05.2019r. 
do dnia 24.05.2019r. do Wydziału Oświaty, 
Kultury, Promocji, Sportu i Zdrowia na adres 
e -mail: oswiata-zuromin@o2.p, lub  fax 
23 6572-540. W wyznaczonym terminie nie 
wpłynęły uwagi ani zastrzeżenia. Dnia 
27.02.2018r została zawarta Umowa  
Nr 4/OKPSiZ/2019 o wsparcie realizacji zada-
nia publicznego pod nazwą: Działalno ść na 
rzecz osób w wieku emerytalnym, tytuł za-
dania: „Wycieczka Krajoznawczo – poznaw-
cza do Zakopanego. Termin realizacji zadania 
ustalono od 23.06.2019r. do 30.06.2019r. Cał-
kowity koszt zadania publicznego ustalono na 
kwotę 38 608 zł w tym wnioskowana kwota do-
tacji 4 000zł, środki własne 34 608zł. Spra-
wozdanie z realizacji zadania zło żono w 
dniu 26.07.2019r.  

W dniu 25.02.2019r roku  w trybie bez konkur-
sowym, wpłynęła oferta Stowarzyszenia Uni-
wersytet Trzeciego Wieku w Żurominie  na 
rodzaj zadania publicznego: Impreza eduka-
cyjno – kulturalna dla osób w starszym 
wieku,  tytuł  zadania publicznego: Miasto wielu 
kultur Białystok i Podlasie.      Oferta spełniała 
wymogi formalno - prawne i została zamiesz-
czona na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej www.zuromin.ibip.net.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta             
w Żurominie. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności po-
żytku publicznego i wolontariacie wszelkie, 
uwagi dotyczące oferty można było zgłaszać w 
terminie od dnia 27.02.2019r. do dnia 
06.03.2019r. do Wydziału Oświaty, Kultury, 
Promocji, Sportu i Zdrowia na adres e -mail: 
oswiata-zuromin@o2.p, lub  fax 23 6572-540. 
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi 
ani zastrzeżenia. Dnia 11.03.2019r została za-
warta Umowa  Nr 3/OKPSiZ/2019 o wsparcie 
realizacji zadania publicznego pod nazwą: Im-
preza Edukacyjno – kulturalna dla osób w 
starszym wieku , tytuł zadania: „ Miasto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 000,00 
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wielu kultur Białystok i Podlasie ”. Termin re-
alizacji zadania ustalono  od 23.03.2019r. do 
18.06.2019r. Całkowity koszt zadania publicz-
nego ustalono na kwotę 5 350 zł w tym wnio-
skowana kwota dotacji 4 000zł, środki własne 
1350zł. Sprawozdanie z realizacji zadania 
złożono w dniu 15.07.2019r.  

  
Ogółem  

170 000,00 

 
170 000,00 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1/7 
do Zarządzenia Nr  56/2020 

Burmistrza Gminy i Miasta  Żuromin 
z dnia 30 marca 2020 r. 

       

       

       

       
       

Dochody z tytułu wydawania zezwole ń na sprzeda ż 
 napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacj ę zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwi ązywania problemów alkoholowych 

 

       

       

Lp. Dział Roz-
dział  

§ Nazwa Kwota  
Plan na 2019 

Wykonanie 
za 2019 

I. DOCHODY  

1 756     

Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jedno-
stek nie posiadaj ących osobowo ści 
prawnej oraz wydatki zwi ązane z 
ich poborem  

272 706,00 

 
 

 293 785,38 

    75618 480  
Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu teryto-
rialnego na podstawie ustaw 

272 706,00 

 
293 785,38 

II. WYDATKI  

1 851     Ochrona zdrowia 291 759,66  
 

238 094,28 

    85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 241 759,66 
  

192 803,52 

      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 075,00 
              

1075,00 
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   4120 Fundusz Pracy 25,00 0,00 

      4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 33 000,00 

      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 559,66 56 920,94 

      4260 Zakup energii 20 000,00 6 441,28 

      4300 Zakup usług pozostałych 105 100,00 95 366,30 

      4360 
Opłata z tytułu zakupu usług teleko-
munikacyjnych świadczonych w sta-
cjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

500,00 
0,00 

      4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 

 

 

 

Załącznik nr 1/7a 
                                                do Zarządzenia Nr  56/2020 

                                   Burmistrza Gminy i Miasta  Żurom  z dnia 30 marca 2020 r. 
     
     
     
     

Wydatki na realizacj ę zadań określonych w gmin-
nym programie przeciwdziałania narkomanii  

  

      
      

Dział Rozdział 
§ § Nazwa Kwota  

Plan na 2019 
Wykonanie  

Za 2019 

851     Ochrona zdrowia 50 000  
 

45 290,76 

  85153   Zwalczanie narkomanii 50 000 
 

45 290,76 

    4170 
Wynagrodzenia bezoso-
bowe 

10 000 
 

5 987,00 

    4210 
Zakup materiałów i wypo-
sażenia 

20 000 
 

20 000,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 20 000 
 

19 303,76 
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 Załącznik nr 1/8 
                                               do Zarządzenia Nr 56 /2020 
                                   Burmistrza Gminy i Miasta  Żuromin 

                                                  z dnia 30 marca 2020 r. 

 

     

     

     
 Plan dochodów wydzielonego rachunku 

dochodów  oraz wydatków nimi 
finansowanych 

 

      

L
p. 

Nazwa 
rachunku, w 

tym jednostka 
przy której 
utworzono 
rachunek 
dochodów 

Dochody 
Plan na 2019 

 

Wydatki 
Plan na 2019 

 

  

Wykonanie  
2019 

Wykonanie  
2019 

  

1 2 3 4 5 6 

  

Rachunek 
dochodów  
jednostek 
bud żetowych 

53 880,00 

47 243,02 

53 880,00 

47 243,02 

1 

Szkoła 
Podstawowa 
Nr 1 im. 
Stefana                 
Żeromskiego 
w Żurominie    

 Ogółem                                         
17880 ,00 

 
11 758,57 

 Ogółem                     
17 880,00 

 
11 758,57 

  
Rozdział  
80101-0830                      
10 000,00    

6 236,51 Rozdział  80101-
4210                                                         
6000,00 

3 515,03 

  
Rozdział  
80101-0920                            
50,00  

15,90 Rozdział  80101-
4240                                                         
3000,00 

182,00 

  
Rozdział  
80101-0970                        
4 950,00 

2 626,16 Rozdział  80101-
4300                                                         
6000,00 

5 184,50 

  
Rozdział  
80101-0960                        
2 880,00 

2 880,00 Rozdział  80101-
4110                                                          
411,84  

411,84 

   
 Rozdział  80101-

4170                                                        
2 409,12 

2 409,12 

   
 Rozdział  80101-

4120                                                            
59,04 

53,92 

2 

Szkoła 
Podstawowa 
Nr 2 w 
Żurominie                                                           

 Ogółem                                         
36 000,00 

35 484,45 
Ogółem                                                                            

36 000,00 

35 484,45 

  
Rozdział  
80101-0830                       
36000,00 

35 476,01 Rozdział  80101-
4210                                                        
30000,00 

29 485,82 
 



str. 98 
 

    
Rozdział  
80101-0920 
0,00 

8,44 Rozdział  80101-
4300                                                         
6000,00 

5 990,19 

Ogółem 53 880,00   
47 243,02 53 880,00  

47 243,02 
 

 

 

 

 

     Załącznik nr 1/ 9                                                                                                            
do Zarządzenia Nr  56/2020 

                                   Burmistrza Gminy i Miasta  
Żuromin 

                                                  z dnia 30 marca 2020 r. 

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach 
funduszu sołeckiego 

        

        

Lp. Dział Rozdział § Nazwa 
sołectwa lub 
innej 
jednostki 
pomocniczej 

Nazwa zadania, 
przedsięwzięcia 

Planowane wydatki 

            Łączne w tym 

            Wydatki 
plan na 
2019r 

Wykonanie 
za 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 0 1 0 0 1 0 1 0 6050 Sołectwo 
Dąbrowa 

Budowa kanalizacji sanitarnej 14727,2 8 610,00    

  0 1 0     Razem dział 
010 

  14 727,20   

2 600 60016 6060 Sołectwo 
Chamsk 

Zakup kostki brukowej do 
budowy miejsc 
postojowych 

18 400,00 17 822,70    

3 600 60016 4270 Sołectwo 
Chamsk 

Remont dróg wiejskich 4 041,14 4 021,50    

4 600 60016 4270 Sołectwo 
Dębsk 

Remont bieżący dróg 
wiejskich w Dębsku 

9 000,00 8 319,00    

5 600 60016 4210 Sołectwo 
Franciszkowo 

Zakup kostki brukowej  7 834,64 7 834,64    

6 600 60016 4270 Sołectwo 
Franciszkowo 

Remont dróg wiejskich - 
równanie terenu 

2 000,00 2 000,00    

7 600 60016 4270 Sołectwo 
Kliczewo Małe 

Remont bieżący dróg 
wiejskich 

6 567,71 4 254,00    

8 600 60016 4270 Sołectwo 
Kosewo 

Remont bieżący dróg 
wiejskich 

10 000,00 9 839,39    

9 600 60016 6050 Sołectwo 
Poniatowo 

Budowa chodnika na ulicy 
Pl. Rynek  oraz ścieżki 
pieszo - rowerowej w 
Poniatowie 

20 000,00 19 424,00    

10 600 60016 4270 Sołectwo 
Rozwozin 

Remont bieżący dróg 
wiejskich 

5 000,00 5 000,00    
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11 600 60016 4210 Sołectwo 
Rozwozin 

Budowa przystanku 6 000,00 5 517,50    

12 600 60016 4270 Sołectwo 
Sadowo 

Remont bieżący dróg 
wiejskich 

5 000,00 3 800,03    

13 600 60016 4270 Sołectwo 
Wólka 
Kliczewska 

Remont bieżący dróg 
wiejskich 

3 000,00 3 000,00    

14 600 60016 4270 Sołectwo 
Cierpigórz 

Remont bieżący dróg 
wiejskich 

10 739,45 540,00    

15 600 60016 4270 Sołectwo 
Wiadrowo 

Remont bieżący dróg 
wiejskich 

3 000,00 2 988,90    

  600     Razem dział 
600 

  110 582,94   

16 801 80101 4210 Sołectwo 
Będzymin 

Zakup materiałów do 
docieplenia szkoły w 
Będzyminie 

4 115,61 4 361,60    

17 801 80101 4210 Sołectwo 
Poniatowo 

Zakup stojaka na rowery 
do Szkoły Podstawowej w 
Poniatowie 

5 189,90 4 253,00    

18 801 80101 4210 Sołectwo 
Rozwozin 

Zakup wyposarzenia 
szkoły w Będzyminie 

1 000,00 999,98    

19 801 80101 4210 Sołectwo 
Kliczewo Duże 

remont boiska przy szkole 
podstawowej w Kliczewie 
Dużym 

6 500,00 6 500,00    
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20 801 80101 4210 Sołectwo 
Chamsk 

Remont łazienki w Szkole 
Podstawowej w Chamsku 

5 000,00 5 000,00    

  801     Razem dział 
801 

  21 805,51   

21 900 90004 4210 Sołectwo 
Kliczewo Małe 

Zakup kosiarki 1 300,00 1 299,61    

22 900 90004 4210 Sołectwo 
Wiadrowo 

Zakup kosiarki 2 500,00 2 500,00    

23 900 90004 4210 Sołectwo 
Olszewo 

Zakup paliwa i oleju do 
kosiarki spalinowej 

200,00 107,99    

24 900 90004 4210 Sołectwo 
Kruszewo 

Zakup kosiarki 1 100,00 1 097,42    

25 900 90004 4300 Sołectwo 
Wólka 
Kliczewska 

Pogłębienie  zbiornika 
wodnego w centrum wsi  
Wólka Kliczewska 

9 198,29 9 194,99    

26 900 90004 4210 Sołectwo 
Chamsk 

Zakup roślin ozdobnych 
do zagospodarowania 
terenu zielonego w 
Chamsku 

1 000,00 1 000,00    

27 900 90015 4210 Sołectwo 
Kliczewo Duże 

Zakup lamp 
oświetleniowych 

1 070,19 911,43    

  900     Razem dział 
900 

  16 368,48   
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28 921 92195 4210 Sołectwo 
Brudnice 

Pobudzanie aktywności 
obywatelskiej 
mieszkańców Brudnic 

4 783,54 4 778,54    

29 921 92195 4210 Sołectwo 
Rozwozin 

Pobudzanie aktywności 
obywatelskiej 
mieszkańców Rozwozina 

1 000,00 993,51    

30 921 92195 4300 Sołectwo 
Sadowo 

Pobudzanie aktywności 
obywatelskiej 
mieszkańców Sadowa 

5 152,84 2 029,27    

31 921 92195 4210 Sołectwo 
Dębsk 

Pobudzanie aktywności 
obywatelskiej 
mieszkańców Dębska 

1 165,20 563,00    

32 921 92109 4210 Sołectwo 
Cierpigórz 

Zakup mieszanki traw 120,00 110,01    

33 921 92109 6060 Soectwo 
Rzężawy 

Modernizacja świetlicy 
wiejskiej 

16 326,37 16 122,32    

34 921 92109 4210 Sołectwo 
Rozwozin 

Wyposażenie świetlicy 
wiejskiej  

4 442,06 3 384,10    

35 921 92109 4210 Sołectwo 
Młudzyn 

Rozbudowa świetlicy 
wiejskiej - garaż 

5 900,00 4 700,00    

36 921 92109 4210 Sołectwo 
Nadratowo 

Prace wykończeniowe 
świetlicy wiejskiej - zakup 
materiałów 

4 826,39 4 802,60    
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37 921 92109 4210 Sołectwo 
Nadratowo 

Wyposażenie świetlicy 
wiejskiej - zakup stołów i 
krzeseł 

4 000,00 3 147,57    

38 921 92109 4210 Sołectwo 
Nadratowo 

budowa szmba przy 
świetlicy wiejskiej 

3 000,00 2 952,00    

39 921 92109 4210 Sołectwo 
Będzymin 

Zakup wyposażenia 
świetlicy wiejskiej w 
Będzyminie - 
wyposażenie kuchni 

15 000,00 14 998,00    

40 921 92109 4210 Sołectwo 
Młudzyn 

Zakup wyposażenia 
świetlicy wiejskiej - 
wyposażenie kuchni 

4 000,77 0,00    

41 921 92109 4260 Sołectwo 
Młudzyn 

zakup energii elektrycznej 2 000,00 477,60    

42 921 92109 4260 Sołectwo 
Chamsk 

zakup energii elektrycznej 2 000,00 2 000,00    

43 921 92109 4210 Sołectwo 
Chamsk 

Remont ogrodzenia 
świetlicy wiejskiej - zakup 
siatki 

1 000,00 999,73    

44 921 92109 4260 Sołectwo 
Kruszewo 

zakup energii elektrycznej 500,00 0,00    

45 921 92109 4260 Sołectwo 
Dąbrowice 

zakup energii elektrycznej 2 000,00 1 511,82    

46 921 92109 4260 Sołectwo 
Dębsk 

zakup energii elektrycznej 2 000,00 1 100,99    
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47 921 92109 4210 Sołectwo 
Dębsk 

Zakup opału 500,00 494,00    

48 921 92109 4210 Sołectwo 
Dębsk 

Zakup wyposażenia 
świetlicy wiejskiej w 
Dębsku 

5 000,00 5 000,00    

49 921 92109 4210 Sołectwo 
Kosewo 

Zakup elementów 
ogrodzenia świetlicy 
wiejskiej 

4 355,30 4 353,76    

50 921 92109 6050 Sołectwo 
Tadajówka 

Budowa świetlicy 
wiejskiej 

11 082,59 11 082,59    

51 921 92109 4210 Sołectwo 
Olszewo 

Remont świetlicy 
wiejskiej 

5 000,00 5 000,00    

52 921 92109 4260 Sołectwo 
Wiadrowo 

zakup energii elektrycznej 900,00 862,00    

53 921 92109 4260 Sołectwo 
Olszewo 

zakup energii elektrycznej 1 423,89 1 423,89    

54 921 92109 4210 Sołectwo 
Kruszewo 

Remont świetlicy 
wiejskiej 

10 635,48 10 635,48    

55 921 92109 6060 Sołectwo 
Raczyny 

Termomodernizacja 
świetlicy wiejskiej w 
Raczynach 

16 103,23 16 103,23    

56 921 92109 4210 Sołectwo 
Kliczewo Duże 

Wymiana okien w 
świetlicy wiejskiej 

5 000,00 5 000,00    

57 921 92109 4210 Sołectwo 
Olszewo 

Zakup opału do świetlicy 
wiejskiej 

2 000,00 1 976,00    
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58 921 92109 6050 Sołectwo 
Dąbrowice 

Zagospodarowanie 
terenu wokół świetlicy 
wiejskiej we wsi 
Dąbrowice 

11 165,22 11 165,22    

  921     Razem dział 
921 

  152 382,88   

59 926 92695 6060 Sołectwo 
Brudnice 

Budowa siłowni 
zewnętrznej - plenerowej 

12 361,00 12 361,00    

60 926 92695 4210 Sołectwo 
Chamsk 

Zakup elementów - 
siłownia plenerowa 

5 600,00 5 600,00    

61 926 92695 4210 Sołectwo 
Franciszkowo 

Zakup elementów - 
siłownia plenerowa 

4 000,00 3 999,78    

62 926 92605 4210 Sołectwo 
Kliczewo Małe 

Doposażenie placu zabaw 5 000,00 5 000,00    

63 926 92605 4210 Sołectwo 
Olszewo 

Doposażenie placu zabaw 8 000,00 8 000,00    

64 926 92695 6060 Sołectwo 
Poniatowo 

Zakup elementów - 
siłownia plenerowa 

12 000,00 12 000,00    

65 926 92605 4300 Sołectwo 
Wiadrowo 

Monitoring na placu 
zabaw 

4 100,00 3 321,16    

66 926 92695 4210 Sołectwo 
Wiadrowo 

Ogrodzenie i wyrównanie 
terenu pod siłownię 
plenerową 

12 892,45 12 880,10    

  926     Razem dział 
926 

  63 953,45   
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr  56/2020                               
    Burmistrza Gminy i Miasta  Żuromin  

z dnia 30 marca 2020 r. 
 
 
 
 
 

Informacja z wykonania planu finansowego 
Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie 

za  2019 rok 
 
 

 
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Rozdz. 92116 – Biblioteki 
 
 
                                     Wykonanie planu finansowego: 
 

I. Przychody 
 

Przychodami Biblioteki jest dotacja  z  budżetu Gminy i Miasta – 401 000,00 zł. 
, wraz z dotacją ze Starostwa Powiatowego w Żurominie, w kwocie 36 000 zł. 
dochody własne w 2019 roku wyniosły 1747,99 zł. oraz  odsetki bankowe w 
kwocie  726,75 zł.   
 
Załącznik nr 1 – tabela przychodów 

 
II.  Wydatki 
 
W  2019 roku Powiatowo- Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie 
zrealizowała następujące projekty edukacyjno-kulturalne:  

 
W roku 2019 księgozbiór Biblioteki Publicznej w Żurominie wzbogacił się  o  1239  
woluminów, z czego  313  pozycji   zakupiono z dotacji celowej Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, która w roku sprawozdawczym liczyła 9 330 zł. Z budżetu 
samorządowego na zakup książek zrealizowano kwotę 19 529  zł.   

Kupiono 855  woluminów . Pozostałe 71  woluminów to dary przekazane do biblioteki 
i książki odkupione za zagubione przez czytelników. W roku sprawozdawczym  ubyt-
kowano  486  woluminów książek. Polityka zakupów uwzględnia potrzeby czytelnicze 
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wszystkich kategorii wiekowych. Zakupy dokonywane są  systematycznie  w dużej 
mierze w oparciu o potrzeby , które zgłaszają czytelnicy  , jak również  obserwację  
oferty wydawniczej. Księgozbiór biblioteki liczy 26 892  wol. książek. W 2019 roku 
biblioteka odnotowała 2 749   użytkowników, którzy odwiedzili ją 7661  razy. Liczba 
czytelników wyniosła 1 280  osób. Wzrosła  liczba wypożyczonych książek o  1444  
woluminy – 18049 woluminów. Ponadto na miejscu  w czytelni i oddziale dla dzieci 
udostępnia się 12 tytułów czasopism bieżących. W roku sprawozdawczym odnoto-
wano udostępnień na miejscu 1338   książek i czasopism. 

W roku 2019  biblioteka wyszła z nową ofertą czytelniczą.  Czytelnicy mogą  korzy-
stać z dodatkowych zbiorów – zbiorów specjalnych : audiobooków. Zakupiono łącznie 
211 jedn.inw.  . Odnotowano  15  czytelników, którzy wypożyczyli -312  audioboo-
ków. Na koniec 2019 r. audioteka biblioteki  liczy  295 CD ( łącznie z egzemplarzami 
zakupionymi w 2018 r. ) 

Statystycznie w porównaniu z latami ubiegłymi ,a szczególnie z rokiem 2018  należy 
zwrócić uwagę na bardzo znaczący wzrost poziomu  czytelnictwa. Odnotowano duży 
wzrost  w Oddziale dla dzieci , zarówno jeżeli chodzi o  liczbę  czytelników jak również 
wypożyczeń oraz odwiedziających. Wypożyczalnia  dla dorosłych  również odnotowała 
wzrost w wypożyczniach i odwiedzinach.  

   
Dużym zainteresowaniem cieszy się facebook oraz strona biblioteki, którą można odna-
leźć pod adresem www.biblioteka-zuromin.pl .Jest dostosowana do wymogów dla osób 
niedowidzących . Przejrzysta,kolorowa i czytelna. Czytelnik może zapoznać się z  wy-
branymi nowościami czytelniczymi .Ponadto na stronie jest zamieszczony kalendarz  
imprez i wydarzeń bibliotecznych , co daje możliwość osobom   zainteresowanym ży-
ciem biblioteki  zaznajomić  się z  jej ofertą .  
 
W ramach likwidacji barier  dotykających  osoby niepełnosprawne w zakresie  dostępu 
do dóbr  kultury  oraz promocji  czytelnictwa biblioteka we współpracy  ze Stowarzy-
szeniem  Pomocy  Osobom  Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca w War-
szawie  kontynuje  projekt   „Wypożyczalnia  odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej  
dla osób niewidomych i niedowidzących”. Biblioteka dysponuje  powiększalnikami 
druku .Zakupiono  kolejne  książki z dużymi literami . 
 
Biblioteka podpisała  kolejne porozumienie  o współfinansowaniu  i współużytkowaniu  
usługi dostępu do publikacji elektronicznych na platformie  Legimi  w ramach  pakietu 
zakupionego przez Wojewódzką i Miejską  Bibliotekę Publiczną  w Bydgoszczy.Biblio-
teka w Żurominie dysponuje  5-cioma  kodami bezpłatnego dla czytelników  dostępu do 
25 .0000 e-booków ( książek  w formie cyfrowej ),   
 
Biblioteka jako instytucja kultury oferuje ró żnorodne zajęcia dodatkowe mające 
na celu propagowanie książki , promocji czytelnictwa oraz edukacji : 

 
Wydarzenia  edukacyjno – kulturalne w 2019 r.  

 
Styczeń 2019 
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-10 stycznia  gościliśmy w naszej bibliotece aktorów z krakowskiego teatru „Urwis”. 
Na przedstawienie pt. „Bezpieczny świat” przyszły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 
z Żuromina. 

Mała mieszkanka planety Totitu o imieniu Tuti wyruszyła w kosmiczną podróż. 
Przypadkiem trafiła na planetę Ziemia i wraz z dziećmi poznała zasady 
bezpieczeństwa. Była to bajka o charakterze interaktywnym. Uczniowie brali czynny 
udział w spektaklu, który bardzo podobał się wszystkim. 

- 16 stycznia  -”Warsztaty z budowania pewności siebie”-w Powiatowo - Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Żurominie odbyły się ponownie warsztaty, tym razem z budo-
wania pewności siebie. 

Celem takiego szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu szacowania 
własnego poziomu pewności siebie oraz identyfikowania własnych ograniczeń, a także 
wyznaczania celów życiowych oraz budowania pewności siebie poprzez 
komunikowanie, angażowanie innych i codzienne praktyki. 

Prowadzącą była pani Małgorzata Żdanowska – nauczyciel, pedagog, autorka 
projektów z dziedziny andragogiki, szeroko rozumianej edukacji oraz kultury sztuki.  
Na koniec każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom. 

W warsztatach brali udział uczniowie z 3 klasy z Gimnazjum nr 1 w Żurominie. 

-28 stycznia -10 luty  „Ferie z biblioteką” :  

I tydzień -zajęcia edukacyjne na podstawie książki”Mały obywatel świata” -czyli co 
dzieci mogą  robić dla innych , dla siebie, dla środowiska. 

Mały Obywatel Świata  to książka , której celem jest zwiększenie wiedzy i zaangażo-
wania dzieci w działania  na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest narzędziem do po-
prowadzenia ciekawych i dobrych jakościowo zajęć  z edukacji globalnej,min. O 
współpracy na rzecz zrównoważonego  rozwoju  jak i na temat ważnych kwestii spo-
łecznych jakimi są równość , zdrowie , czy bieda w krajach  Globalnego Południa i 
Północy.  

−−−− Skatepark-działaj na rzecz  a nie przeciwko, 

−−−− Pomocna dłoń- o różnych sposobach na pomaganie(m.in.spotkanie ze straża-
kiem), 

−−−− Obronna tarcza- o zdrowiu , 

−−−− Nie szata zdobi człowieka -strój jako element równouprawnienia, 

−−−− Błotniste pole-czy ryż potrzebuje pomocy? 

II tydzień  
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1-2 „Programowanie na dywanie”- zabawy z Photonami i na dywanie interaktywnym 
,-zajęcia edukacyjne , multimedialne i aktywnośc ruchowa. 

3-4-5 Zimowa podróż z Nelą-na podstawie książek „Nela mała podróżniczka”: 

-podwodna kraina fok, 

-poszukiwanie polarnego niedźwiedzia, 

-czy renifery świecą w nocy”  

W trakcie ferii dla uczestników  przwidziany był poczestunek.  

-9.01 - spotkanie DKK dla dorosłych 

-22.01-  spotkanie Młodzieżowego DKK  

− 16.01- Teatrzyk Kamishibai w  przedszkolu „Bajkowa Kraina” 

− 23 stycznia - Akademia Niepodległości – kolejny wykład z cyklu organizwa-
nego przez bibliotekę oraz Instytut Pamięci Narodowej w  Warszawie dla 
uczniów Liceum Ogólnokształcąego w Żurominie .Wykład ph. „ Budowanie 
Niepodległej -zaborowe dziedzictwo, wyzwania ,rola Daszyńskiego , Witosa, 
Paderewskiego „- dr hab. Piotr Szlanta . 

Akademia Niepodległości to ogólnopolski  projekt  Instytutu  Pamięci  Narodo-
wej, który w  Żurominie jest realizowany  razem z Powiatowo-Miejską Biblioteką 
Publiczną oraz we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym. Cykl wykładów bę-
dzie trwał 4 lata. Odbywa się pod Honorowym Patronatem  Prezydenta  Rzeczy-
pospolitej  Polskiej Andrzeja Dudy.  

Projekt jest finansowany przez Instytut Pamięci Narodowej .  

Statystyka: W wydarzeniach bibliotecznych w styczniu  uczestniczyło 325  osób .  

Luty 2019 r. 
 
-1 luty-„  Podróż na Ukrainę” .Kolejny raz w Powiatowo- Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Żurominie gościła Katarzyna Węglicka - rodowita mławianka, sercem 
kresowianka, absolwentka historii sztuki i polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. 
Tłumaczka i pisarka. 

Temat spotkania „Ślady Polaków na dalekiej Ukrainie”. W spotkaniu uczestniczyli 
seniorzy, w tym liczna grupa słuchaczy UTW. 

- 13 luty -w Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie miało miejsce 
spotkanie seniorów z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Żurominie st. 
sierż. Moniką Ejnik i sierż. sztab. Tomaszem Łopińskim – oficerem prasowym 
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komendy. Goście biblioteki przeprowadzili pogadankę dla seniorów na temat 
bezpieczeństwa (jak uniknąć i przeciwdziałać zagrożeniu na ulicy – napady, agresja, 
jak uniknąć zagrożenia w domu - zabezpieczenia przed kradzieżą).  

 
-13 luty-po raz kolejny spotkały się czytelniczki z Dyskusyjnego Klubu Książki 
działającego przy PMBP w Żurominie. Tematem lutowej dyskusji była książka 
Łukasza Orbitowskiego „Inna dusza”. Jak pisze w recenzji książki Pan Zdzisław 
Pietrasik Książka „Inna dusza”, mimo istotnego wątku kryminalnego, nie jest 
kryminałem, co autor daje nam do zrozumienia już w pierwszym rozdziale, gdzie 
trzeci z trójki byłych przyjaciół po latach odwiedza Jędrka w więzieniu. To powieść 
realistyczna o Polsce prowincjonalnej z czasów zmiany ustrojowej. Właśnie 
przydzielane są karty wstępu do lepszego lub gorszego życia: skazani na wykluczenie 
przeczuwają już, jaki los może ich czekać. O dbałości autora o konkrety świadczy 
umieszczona na końcu lista podziękowań dla konsultantów. Efekty są widoczne. To 
najlepsza powieść Orbitowskiego i zarazem jedna z najciekawszych polskich książek 
sezonu.’ My również może potwierdzić, że książka jest bardzo ciekawa, choć nie łatwa 
w odbiorze. Warta jednak przeczytania, do czego serdecznie zachęcamy wszystkich 
czytelników żuromińskiej biblioteki.  
 
-15 luty-  w Powiatowo - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie miało miejsce 
spotkanie autorskie z Jakubem Skworzem – pisarzem i dziennikarzem.  
Jakub Skworz - porzucił pracę jako redaktor miesięczników lifestylowych, aby 
całkowicie poświęcić się pisaniu. Jako szesnastolatek rozpoczął serię wywiadów ze 
znanymi Polakami (m. in. Krzysztofem Zanussim, Markiem Konradem, Grzegorzem 
Turnauem oraz Jackiem Santorskim). „Męskie rozmowy nastolatka” rozeszły się w 
ponad 30 tysiącach egzemplarzy. 
Jest autorem książek dla dzieci - „Księżniczki Adeli”, „Wampirka Alfreda” oraz 
„Prawie bajek”,”Adaś Mickiewicz- łobuz i mistrz” oraz „Mania Skłodowska”, z 
którymi odwiedza szkoły i biblioteki w całej Polsce, by nie tyle czytać swoje 
opowieści, co zarażać entuzjazmem i dobrze bawić się razem z najmłodszymi. 

Tematem spotkania w żuromińskiej bibliotece była „Historia Mani Skłodowskiej, czyli 
gdzie może doprowadzić upór? 
Uczestnicy spotkania poznali historię Marii Skłodowskiej - Curie, nie jako wielkiej 
uczonej, ale bardzo upartej dziewczynki, która postanowiła spełnić swoje marzenia. 
Słuchacze towarzyszyli jej od dzieciństwa, poprzez naukę we Francji w Paryżu, aż po 
odkrycie pierwiastków i zdobycie Nagród Nobla. Mogli wziąć udział w 
eksperymentach fizycznych i chemicznych, jakie dla nich przygotował gość biblioteki 
.  
Przykład Mani Skłodowskiej pokazuje, że do spełnienia marzeń potrzeba jest ... 
konsekwencji i uporu. 

 
-19 luty- gościliśmy w Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie 
dzieci z kl. I-III Samorządowej Szkoły Podstawowej w Zielonej. Dzieci odwiedziły 
nas aby poznać nowych przyjaciół biblioteki – Photonów. 
Photony to małe roboty edukacyjne, dzięki którym dzieci rozwijają zdolności 
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manualne, orientację przestrzenną i rozumienie logiki wydarzeń (krok po kroku). 
Zabawa a jednocześnie nauka bardzo podobała się dzieciom i wyraziły chęć 
kontynuacji w przyszłości. Uzupełnieniem spotkania były gry na dywanie 
interaktywnym. Dziękujemy za spotkanie i do zobaczenia  

 
-20 luty-  „Teatrzyk Kamishibai” -panie z Powiatowo – Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Żurominie odwiedziły Przedszkole nr 1 w Żurominie, aby poczytać 
dzieciom bajki: „Brzydkie kaczątko” i „Wilk i siedem koźlątek” wykorzystując do 
tego teatrzyk Kamishibai. Dzieciom bardzo podobała się ta nowa forma przekazu 
słowa czytanego. Bibliotekarki spotkały się z dziećmi w czterech grupach. Na 
zakończenie każdego czytania w grupie dzieci zostały nagrodzone słodką 
niespodzianką. Zaprosiłyśmy także dzieciaków do wizyty w bibliotece.  

 
-20 luty-spotkanie  młodzieżowego DKK . 
 
-25 luty-gościliśmy w naszej bibliotece aktorów z teatru Krak-Art z Krakowa, którzy 
zaprezentowali dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 2 spektakl pt. „Lodowa kraina”.  
Przedstawienie teatralne było zrealizowane na podstawie znanej bajki. 
Piękne królestwo skrywało swoją tajemnicę. Dwie siostry, niegdyś mocno ze sobą 
związane, żyły daleko od siebie. Młodsza siostra – Anna, czuła się samotna, ponieważ 
jej siostra Elza stroniła od życia towarzyskiego i wciąż odsuwała ją od siebie. 
Wszystko zmieniło się, gdy na jaw wyszła niezwykła moc Elzy, która przypadkowo 
ściągnęła zimową klątwę na swoje królestwo.  
Bajka przeniosła dzieci w magiczny świat lodu i śniegu. Pokazała, że prawdziwa 
miłość potrafi pokonać najcięższe mrozy i rozgrzać serca na nowo. Wszystkim 
uczestnikom bardzo podobało się przedstawienie i z chęcią wzięli też udział w 
zabawie tanecznej.  

 
- 27 luty-„Nie z nami te sztuczki” - w Powiatowo - Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Żurominie miało miejsce kolejne szkolenie dla seniorów z Małgorzatą Żdanowską – 
pedagogiem, trenerem kompetencji kluczowych. 
Szkolenie miało za zadanie zapoznać uczestników z technikami wpływu i manipulacji 
oraz metodami skutecznej przed nimi obrony. 
W zajęciach uczestniczyli seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
 

Statystyka: W wydarzeniach bibliotecznych w lutym   uczestniczyło  277  osób.  

 
Marzec 2019 
 
-1 marca -Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wykletych -Powiatowo - Miejska 
Biblioteka Publiczna w Żurominie włączyła się w ogólnopolskie obchody 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na swoistą lekcję historii oraz 
nowoczesną promocję patriotyzmu, zaprosił zgromadzoną w bibliotece młodzież 
Sylwester Domański – kompozytor, producent, wydawca, autor tekstów. Wielbiciel 
historii i poezji, który tworząc odwołuje się do różnych wydarzeń historycznych. 
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Spotkanie z gościem to podróż m. in. przez twórczość Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Ziutka Szczepańskiego, Tadeusza Borowskiego czy 
Stanisława Wyspiańskiego . 

Uczestnikami wydarzenia w bibliotece byli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 
oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie . 

Partnerem projektu była firma LDM Electronic Sp. z o. o. , której serdecznie 
dziękujemy za sprzęt i obsługę nagłośnienia imprezy.  

 

- 5 marca - „W ędrówki w krainie filozofów” - w Powiatowo - Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Żurominie odbyła się kolejna „Lekcja Czytania”, skierowana do uczniów 
Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie. 
Tym razem młodzież rozmawiała o...myśleniu, pochylając się nad tekstami ks. Józefa 
Tischnera, którego rocznicę urodzin obchodzimy 12 marca .  
Prelegentem był Wojciech Bonowicz – krakowski poeta , publicysta Tygodnika 
Powszechnego, dziennikarz, biograf księdza Tischnera i jak się okazało podczas 
spotkania, jego student. Laureat licznych nagród literackich i poetyckich. 
Co znaczy myśleć ?. Dlaczego trzeba uczyć się myślenia?. Jak to robić?. Czy ważne 
jest, by człowiek umiał zmieniać od czasu do czasu punkty swojego widzenia świata?. 
Dlaczego nie wolno przywiązywać się do jednego okna?. Na te i wiele innych pytań 
stawianych przez gościa biblioteki próbowano odpowiedzieć . Czy udało się 
odpowiedzieć wyczerpująco ?… to znów pytanie filozoficzne. 
Na zakończenie Lekcji młodzież otrzymała od biblioteki egzemplarze Tygodnika 
Powszechnego oraz reklamowe długopisy od Fundacji .  

„Lekcje czytania” to akcja społeczna Fundacji Tygodnika Powszechnego, która ma na 
celu budzenie zainteresowania literaturą poprzez rozmowę o wybranych tekstach z 
wybitnymi pisarzami i pisarkami, krytykami i krytyczkami, profesorami i 
profesorkami. 
Źródło: www.tygodnikpowszechny.pl 

-7 marca w przeddzień Święta Kobiet po raz kolejny spotkały się czytelniczki z 
Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Powiatowo – Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Tym razem rozmawiałyśmy o wyjątkowej książce. Wyjątkowej dlatego, iż 
poleconej nam do przeczytania przez samego autora. Tematem naszej dyskusji była 
książka "Pan Przypadek i korpoludki" – Jacka Getnera. Choć jest to już trzeci tom 
opowieści o Przypadku, to spokojnie można go przeczytać nie znając dwóch 
poprzednich. Czytelniczki były bardzo pozytywnie zaskoczone przygodami 
Przypadka. Stwierdziły, że książka bardzo im się podobała, dała im wiele radości i 
pozytywnych wrażeń intelektualnych. Pozwala tez poznać i jest odzwierciedleniem 
korporacyjnej rzeczywistości we współczesnym świecie. 
Książka godna polecenia dla tych, którzy lubią czytać i jednocześnie dobrze się bawić. 

 
-12 marca -w Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie odbyło się 
kolejne w tym roku spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki.  
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-12 marca - bibliotekarki odwiedziły żuromiński żłobek. Celem tej wizyty było 
umilenie dnia dzieciom czytaniem. Przeczytałyśmy dzieciakom przy pomocy 
teatrzyku Kamishibai  bajkę H. Ch. Andersena „Calineczka”. Dzieci z wielkim 
zaciekawieniem wysłuchały bajeczki, dlatego też pokusiłyśmy się o więcej i 
przeczytałyśmy im jeszcze Bajkę Samograjkę Jana Brzechwy – „Czerwony Kapturek”. 
Na zakończenie spotkania nie zapomniałyśmy o słodkiej niespodziance. Dziękujemy 
za miłą wizytę.  

-13 marca - „Walki z Ukraińcami.Orlęta Lwowskie- w Powiatowo - Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Żurominie miał miejsce kolejny wykład w ramach projektu - 
Akademia Niepodległości, który jest realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej 
oraz bibliotekę dla uczniów klasy humanistycznej Liceum Ogólnokształcącego w 
Żurominie . 
Tym razem dr hab. Piotr Szlanta – pracownik naukowy Instytutu Historycznego 
Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadził prelekcję na temat walk wyzwoleńczych 
z Ukraińcami.  

- 14 marca - Nauka i zabawa z Photonami w SSP w Zielonej ,panie z Powiatowo – 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie odwiedziły Samorządową Szkołę 
Podstawową w Zielonej. Uczniowie klas I-III kontynuowali przygodę z nauką 
programowania. Podczas zajęć z pomocą aplikacji Photon EDU na tablecie dzieci 
opracowały trasę przejazdu Photonów, a następnie programowały je tak, aby 
przemieszczały się wyznaczoną trasą oraz wykonywały po drodze zadania: zmieniały 
kolory czułków i oczu, wydawały różne dźwięki lub czekały na dotyk, który był 
komendą do dalszej drogi. Photon to robot edukacyjny oraz nauka i zabawa w jednym.  

- 19 kwietnia ” Opowieści z teczki  profesora Książeczki” Teatr .-  w Powiatowo – 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie gościliśmy aktorów z Teatru Maska. 
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zielonej i Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie 
obejrzały ciekawy spektakl promujący czytelnictwo. Szalony bohater przeprowadził 
widownię przez świat wyobraźni, który okazał się być bardzo zaskakujący. 

Jak wyglądałby świat, w którym biblioteki nie istnieją? Z pewnością byłby bardziej 
ubogi. Nie moglibyśmy za każdym razem z łatwością sięgnąć po kolejną, ciekawą 
lekturę. Być może na dobre pochłonąłby nas Internet. A co stałoby się wówczas z 
naszą wyobraźnią i kreatywnością? Biblioteka to miejsce, gdzie człowiek spotyka się z 
literaturą, ale nie tylko… to tutaj możemy uczestniczyć w ciekawych spotkaniach 
autorskich i wydarzeniach kulturalnych. 
Profesor Książeczka uwielbia czytać, a w zaciszu jego leśnej pracowni powstają 
kolejne opowieści, które za każdym razem chowa do kolorowej teczki. 

 - 21 marca -Wieczorek poetycki z Hanną Szymborską-  każdy czytelnik, a 
zwłaszcza czytelnik kochający poezję powinien pamiętać, że w tym właśnie dniu, 
oprócz pierwszego dnia wiosny... obchodzimy Światowy Dzień Poezji. Dlatego też 
Powiatowo- Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie zorganizowała wieczorek 
poetycki, na który zaprosiła pisarkę Hannę Szymborską – poetkę pochodzącą z 
powiatu żuromińskiego z gminy Bieżuń, obecnie mieszkającą w Mrągowie. 
Hanna Szymborka zadebiutowała współautorskim tomikiem poezji „Pierścienie ognia” 
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w 2013 roku. W tym samym roku ukazała się antologia poezji „Do jutra”. Rok później 
został wydany autorski tomik poetycki „W dłoniach nadziei”. W kolejnych latach 
zbiór wierszy „Niepokorne trwanie”, tomik poezji „Trzaska”, a ostatnio „Mrągowskie 
liryki jesienne” .  
Hanna Szymborska prowadzi autorską, internetową stronę poetycką 
www.szeptywiatru.pl .  
Jest opiekunką grupy poetyckiej „Salonik Literacki”, która skupia młodzież. 

Uczestnicy spotkania mogli porozmawiać z gościem oraz delektując się kawą i herbatą 
i małym „co nieco”, wysłuchać czytanych przez autorkę wierszy . 
Dziękujemy za wspólne spotkanie. 

-26 marca -Warsztaty bajkopisarskie - Warsztaty były przeprowadzone dla dzieci 
wieku 10-12 lat, prowadził je autor powieści przygodowej ,,Waszmość Krokodyl" 
Jerzy Uszyński. W warsztatach udział brały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Żurominie i ze Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym. Autor powieści zaprowadził 
naszych adeptów za kulisy swojej fabuły. A później - pod jego czujnym okiem - 
młodzi pisarze mogli spróbować swoich sił samodzielnie.  

-27 marca- Urząd Gminy i Miasta Żuromin oraz Powiatowo - Miejska Biblioteka 
Publiczna w Żurominie byli organizatorami kolejnych warsztatów dla młodzieży 
gimnazjalnej ze SP nr 1 w Żurominie z pedagog Małgorzatą Żdanowską. 
Tym razem, tematem warsztatów była „Komunikacja i integracja w grupie”. Zajęcia 
dały możliwość stworzenia bezpiecznej i przyjaznej atmosfery w klasie, wśród 
rówieśników, sprzyjały podniesieniu efektywności pracy i dążeniu do wspólnego celu. 
Uczyły jak pokonywać bariery i obawy w związku z przynależnością do grupy. 
Ukazały korzyści płynące z umiejętności pracy w zespole.  

-28 marca naszą bibliotekę odwiedziły dwie grupy: 5 latki i 6 latki. Dzieci z 
Przedszkola nr 1 w Żurominie wraz z opiekunami. Maluchy zapoznały się z lokalem 
biblioteki, dowiedziały się co można robić w Czytelni, w Wypożyczalni dla dorosłych 
i oczywiście w Oddziale dla dzieci. Wycieczka byłaby nie ważna gdybyśmy dzieciom 
nie przeczytały książek. Przedszkolaki z zaciekawieniem posłuchały bajki pt. 
„Calineczka” za pomocą teatrzyku Kamishibai, oraz chętnie odpowiadały na zagadki o 
zawodach. Drugą atrakcją dla dzieci był dywan interaktywny. Na zakończenie 
spotkania dzieci otrzymały słodki upominek i zakładki. Tego dnia gościły u nas też 
dzieci z klasy II SP nr 2 w Żurominie, aby zapoznać się z nowinką techniczną w 
bibliotece – dywanem interaktywnym.  

-29 marca- Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie brała udział w 
XVII Targach Pracy i Edukacji. Na naszym stoisku można było wziąć dowolną 
książkę w ramach akcji „Daj drugie życie książce”. Biblioteka rozdała łącznie sto 
książek oraz inne gadżety takie jak: długopisy, balony, zakładki, torebki, smycze i 
ulotki biblioteczne. Serdecznie dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stoisko i 
zapraszamy na kolejne akcje i wydarzenia organizowane przez naszą bibliotekę. 
Zachęcamy nadal do udziału w akcji „Daj drugie życie książce”.  
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Statystyka: W wydarzeniach bibliotecznych w marcu  uczestniczyło 300  osób .  

 

 

Kwiecień 2019 

- 2 kwietnia -Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, który tradycyjnie 
obchodzimy 2 kwietnia Powiatowo - Miejską Bibliotekę Publiczną w Żurominie od-
wiedziła grupa dzieci z Żuromińskiego żłobka. Przy pomocy teatrzyku Kamishibai 
przeczytałyśmy dzieciom bajkę pt. „Brzydkie Kaczątko”. Dzieci z wielkim zacieka-
wieniem wysłuchały także bajeczki o ,,Tupciu Chrupciu”. Na zakończenie spotkania 
maluchy otrzymały słodki upominek oraz kolorowe baloniki. Dziękujemy za miłą wi-
zytę.  

-3 kwietnia-Powiatowo - Miejską Bibliotekę Publiczną w Żurominie odwiedził Teatr 
,,Maska". Artyści zaprezentowali dzieciom spektakl promujący czytelnictwo pt. „Na 
tropie afery, gdzie podziały się litery?! ". Na przedstawienie przybyli uczniowie ze 
Szkoły Specjalnej w Żurominie, Szkoły Podstawowej w Przeradzu oraz Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Żurominie. Celem dydaktycznym widowiska było zachęcanie do czy-
tania, przypomnienie, że dzięki książkom zdobywamy wiedzę, trenujemy umiejętność 
czytania, rozbudowujemy słownictwo, kształtujemy wyobraźnię. Artyści w wymyślny 
sposób angażowali dzieci do aktywnego udziału w spektaklu, który zakończył się 
wspólnym ślubowaniem. Warto docenić fakt, że wokół nas działają biblioteki. Odwie-
dzajmy je nie tylko w poszukiwaniu lektur, ale także całkiem nowych książek, bądźmy 
gotowi na przygody!  

-5 kwietnia w Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie odbyły się ko-
lejne warsztaty tematyczne „ Komunikacja i integracja w grupie”, tym razem skiero-
wane do uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie. 
Cel warsztatów to pokonanie barier i obaw w związku z przynależnością do grupy, 
utworzenie miłych warunków pracy, funkcjonowania i pozytywnych relacji uczniów w 
klasie oraz ukazanie korzyści płynących z umiejętności pracy w zespole.  
Organizatorem warsztatów z panią pedagog- Małgorzatą Żdanowską jest biblioteka 
oraz Urząd Gminy i Miasta Żuromin. 

- 8 kwietnia został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Pocztówka Wielkanocna”. 
Na konkurs wpłynęło 119 prac ze szkół podstawowych. W tym 44 prace w kategorii 
klas 0 – III, 75 prac w kategorii IV – VIII  

-9 kwietnia  „Afryka ńska przygoda” - w Powiatowo - Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Żurominie przedszkolaki spotkały się z podróżnikiem, fotografem i miłośnikiem 
Afryki Robertem Gondkiem. 
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Afryka – ogromny kontynent, tajemniczy i ciekawy. Kraina pełna zwierząt – lwy, sło-
nie, hipopotamy, lamparty, goryle. Szympansy znad jeziora Tanganika. Smaczne prze-
kąski i niezwykłe zabawki. Podróżnik opowiadał, a dzieci z zaciekawieniem słuchały, 
odpowiadały na pytania i uczyły się zwrotów w języku suahili.  
Na koniec był konkurs z nagrodami oraz wspólne zdjęcia.  

- 9 kwietnia  odbyły się warsztaty decoupage o tematyce wielkanocnej. Zdobienie 
pisanek tą metodą cieszy się dużą popularnością wśród Pań ze Stowarzyszenia Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Żurominie, dlatego też corocznie uczestniczą w warszta-
tach.  

- 9 kwietnia w Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie odbyło się 
kolejne w tym roku spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Na spo-
tkaniu tradycyjnie przekonywaliśmy się nawzajem do nowo przeczytanych książek.  

-10 kwietnia spotkały się uczestniczki Dyskusyjnego Klubu Książki  działającego 
przy PMBP w Żurominie. Tym razem dyskutowaliśmy o książce Kingi Dębskiej 
„Moje córki krowy”.  
Ciepła, pozbawiona fałszu i tanich wzruszeń opowieść o relacjach rodzinnych. Trochę 
smutna, trochę zabawna; prawdziwa jak życie. 

"Moim marzeniem jest takie skonstruowanie historii, żeby odbiorca na zmianę śmiał 
się i płakał, ale żeby odłożył książkę lub wyszedł z kina zbudowany, a nie podłamany" 
- Kinga Dębska, autorka i reżyserka. 
Marta odniosła sukces w życiu, jest znaną aktorką, gwiazdą popularnych seriali. 
Pomimo sławy i pieniędzy, wciąż nie może ułożyć sobie życia. Samotnie wychowała 
dorosłą już córkę. W przeciwieństwie do swojej silnej i dominującej starszej siostry, 
Kasia jest wrażliwa i ma skłonność do egzaltacji. Pracuje jako nauczycielka, jej 
małżeństwo jest dalekie od ideału. Mąż Kasi to życiowy nieudacznik, który 
bezskutecznie poszukuje pracy. Siostry nie przepadają za sobą, ale nagła choroba 
matki zmusza je do wspólnego działania. Muszą zaopiekować się ukochanym, ale 
despotycznym ojcem. Marta i Kasia stopniowo zbliżają się do siebie i odzyskują 
utracony kontakt, co wywołuje szereg tragikomicznych sytuacji.  
Książka była wspaniałym tematem do dyskusji oraz zmusiła nasze czytelniczki do 
refleksji nad życiem codziennym. Jakże często spotykamy się z podobnymi sytuacjami 
w naszym codziennym życiu, czy życiu naszych znajomych, sąsiadów. Książka bardzo 
ciekawa, godna polecenia. 

-12 kwietnia - panie z Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie od-
wiedziły żuromiński żłobek. Celem tej wizyty było umilenie dnia dzieciom czytaniem. 
Przeczytałyśmy maluszkom przy pomocy teatrzyku Kamishibai bajkę „O Rybaku i 
złotej rybce”. Dzieci z wielkim zaciekawieniem wysłuchały także opowiadań Elizy 
Piotrowskiej: „Tupcio Chrupcio. Nie mogę zasnąć” i „Tupcio Chrupcio. Przedszkolak 
na medal”. Na zakończenie spotkania nie zapomniałyśmy o słodkim poczęstunku. 
Dziękujemy za miłą wizytę.  
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-  24 kwietnia -kwiecień to szczególny miesiąc dla książek, ponieważ obchodzą w nim 
dwa święta. 2 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej, a 23 
kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich . Z tej właśnie okazji 24 kwiet-
nia zaprosiliśmy dzieci z grupy sześciolatków ze SP nr 2 w Żurominie do naszej bi-
blioteki. Dzieci poznały „Książkowe święta” i ich genezę dzięki przygotowanej pre-
zentacji. Z zaciekawieniem wysłuchały czytanej bajki „O Rybaku i złotej rybce” i za 
pomocą teatrzyku Kamishibai. Wielką frajdą okazał się dla dzieciaków dywan interak-
tywny. Nie zapomnieliśmy również o słodkim poczęstunku.  

-26 kwietnia odbyło się seminarium szkoleniowe dla bibliotekarzy z terenu powiatu 
żuromińskiego. Podczas spotkania omówiliśmy analizę działalności bibliotek na na-
szym terenie, na podstawie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego i sprawoz-
dań ministerialnych za 2018 r. Ważną dla nas bibliotekarzy sprawą i dla czytelników 
jest ujednolicenie baz katalogowych bibliotek, co zagwarantowałoby ich przejrzystość 
i dostępność oraz łatwość w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów bibliotecznych. 
Omówiony został również harmonogram pomocy instruktorskiej w 2019 r., który bę-
dzie opierał się na zgłaszanych przez biblioteki potrzeb. Tam gdzie bibliotekarze tam 
dyskusja o książkach. Koleżanki podzieliły się spostrzeżeniami dotyczącymi działal-
ności Dyskusyjnych Klubów Książki w naszych bibliotekach i ciekawymi tytułami 
książek dla klubowiczów.  

-29 kwietnia -Powiatowo-Miejską Bibliotekę Publiczną w Żurominie po raz kolejny 
odwiedziły dzieci ze Żłobka. Panie z biblioteki dla najmłodszej widowni przedstawiły 
sztukę teatralną pt. ,,Czerwony Kapturek”. Na koniec przedstawienia dzieci miały 
możliwość pobawić się pacynkami i wczuć się w rolę małych artystów. Na kolejnej 
części naszego spotkania przeczytałyśmy maluszkom bajkę: ,,Śpiąca Królewna” przy 
pomocy teatrzyku Kamishibai. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały bajki po czym po-
częstowały się słodkościami.  
 

Statystyka: W wydarzeniach bibliotecznych w kwietniu uczestniczyło  261 osób .  

Maj 2019 

 
„Programowanie na dywanie” - 7 maja  bibliotekarki odwiedziły grupę 
sześciolatków w Przedszkolu nr 2 w Żurominie, aby razem z dziećmi zabawić się w 
programistów. Spotkanie rozpoczęło się czytaniem książeczki ,,Marta i ufoludek”. 
Następnie dzieci poznały biblioteczne ufoludki – Photony, którym same nadały 
imiona. Tak rozpoczęła się nasza nauka programowania. Wiemy, że nie każde dziecko 
zostanie kiedyś programistą, ale znajomość technologii pomoże mu w dorosłym życiu 
i przyszłej karierze. Programowanie to rozwój logicznego myślenia i kreatywności. 
Pierwsze spotkanie już za nami, dzieci poznały podstawy działania Photonów. Teraz 
spotkamy się aby wykorzystać w pełni potencjał robotów.  

 

  
-7 maja  odbyło się kolejne spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki   
działającego przy Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie. Tym razem  
spotkaliśmy się w kameralnym wnętrzu Rosario „Słodkie&Słone”, gdzie dyskusja o 
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 książkach smakuje jeszcze wyborniej niż zwykle. Każdy z uczestników przygotował jedną  
pozycję, do której starał się przekonać pozostałych.  

 

 -8 maja gościliśmy w naszej bibliotece dzieci z Przedszkola ,,Jaś i Małgosia” w                                                        
Żurominie. Panie z biblioteki przedstawiły bajkę pt. ,,Czerwony Kapturek” za pomocą                                          
teatrzyku pacynkowego, która wzbudziła wśród dzieci pozytywne emocje. Następnie                                                               
najmłodsi bawili się na dywanie interaktywnym. Taka forma zabawy uczy dzieci                                                 
kreatywności i wspomaga rozwój psychofizyczny dziecka. 

-9 maja bibliotekarki odwiedziły klasę II ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie                                                     
na zaproszenie wychowawczyni Pani Marzeny Lewandowskiej. Celem naszej wizyty było                                                      
zapoznanie dzieci z podstawami działania Photonów oraz podstaw programowania robotów.                             
Dzięki temu uczniowie nie tylko świetnie bawili się, ale mieli również możliwość poznania                                    
nowego urządzenia służącego do programowania.  

-10 maja -bibliotekę odwiedziły dzieci (grupa 4 i 5 latków) z Samorządowego                                                            
Przedszkola nr 2 w Żurominie. Dzieci przyszły do nas, aby poznać bibliotekę. Wizyta w                                        
bibliotece nie mogłaby się odbyć bez czytania. Teatrzyk Kamishibai i zaprezentowane w nim                                    
bajki ,,Królewna Śnieżka” i ,,O rybaku i złotej rybce” uatrakcyjniły dzieciom spotkanie z                                                                               
biblioteką. Po zwiedzaniu dzieci zostały zachęcone do czytania książek z biblioteki, a na                                    
zachętę otrzymały kolorowe zakładki i słodki upominek.  

-10 maja -w bibliotece gościli laureaci dwóch bibliotecznych konkursów: „Mistrz                                                                  
Czytelnictwa Oddziału Dziecięcego 2018” oraz „Pocztówka Wielkanocna”. Naszą                                                                        
uroczystość uświetniło przedstawienie „Bazyliszek”, które przygotowały dzieci z klasy IV                                       
Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie, wraz z opiekunem Panem Adamem                                              
Ejnikiem. Dzieciom bardzo podobało się przedstawienie, co wyraziły gromkimi brawami.                                                            
Następnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym w konkursach,                                       
które wręczała Pani Joanna Mazurowska, przedstawiciel Urzędu Gminy i miasta Żuromin.  

-13 maja-Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie gościła uczniów                                                                     
wraz z opiekunami Zespołu Placówek Oświatowych w Kuczborku . 
Młodzież pod kierownictwem nauczycieli Pani Anny Nowotczyńskiej i Pani Agnieszki                                             
Chechłowskiej -Bryska przygotowała przedstawienie na podstawie dramatu Juliusza                               
Słowackiego „Balladyna.”Balladyna na luzie”  to uwspółcześniona, humorystyczna wersja                                                                        
utworu, jednocześnie ukazująca najważniejsze jego aspekty.  
Wielkie brawa dla młodych artystów za grę, a opiekunom za przygotowanie, kostiumy i                                          
dekoracje. Dziękujemy! 
Na przedstawieniu gościliśmy uczniów z żuromińskich szkół podstawowych.  

„Programowanie w bibliotece”- 15 maja  bibliotekę odwiedziły dzieci z ZSS w                                                                 
Żurominie. W tym dniu dzieci poznały książkę pt. „Marta i ufoludek”, którą pięknie                                                                           
przeczytał uczestnik zajęć Patryk Gapa. Kolejnym punktem naszego spotkania była zabawa                                       
z Photonami. Dzieci bez zbędnego tłumaczenia poradziły sobie z programowaniem robotów                                                                   
za pomocą aplikacji na tablecie. Na zakończenie spotkania była zabawa na dywanie                                            
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interaktywnym, która bardzo spodobała się dzieciom. Dziękujemy za wspólną zabawę i                      
zapraszamy ponownie do biblioteki.  

-16 maja w Powiatowo - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie miały miejsce                                                              
warsztaty literackie dla uczniów szkoły podstawowej, które poprowadziła pisarka,                                                                         
absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka książek dla dzieci i                                
młodzieży Beata Ostrowicka. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień, m.in. tytuł Książki Roku                                              
2006 Polskiej Sekcji IBBY oraz nagrodę15. Wrocławskich Promocji Dobrych Książek za                     
Ale ja tak chcę ! Książka Lulaki, Pan Czekolada i przedszkole została wpisana na Złotą Listę                                 
Fundacji ACXXI Cała Polska Czyta Dzieciom.  
W trakcie warsztatów uczniowie nie tylko wzbogacili wiedzę na temat jak powstaje książka,                                                      
ale również sami próbowali swoich sił jako młodzi pisarze. Podzieleni na grupy tworzyli                              
opowiadania posiłkując się rekwizytami, które przywiozła na to spotkanie pisarka.                                            
Kreatywna praca zaowocowała uznaniem gościa.  
Na koniec były kwiaty i podziękowania od uczniów oraz wspólne zdjęcie.                                                                         
W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurominie.  

-17 maja w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spotkanie autorskie z                                                          
Michałem Wójcikiem – historykiem, dziennikarzem.Wieloletnim redaktorem naczelnym                                                                  
magazynu popularnonaukowego Focus. Autorem książki „Baronówna” na tropie Wandy                                                         
Kronenberg -najgroźniejszej polskiej agentki.  

Kiedy wybucha wojna, córka barona Kronenberga ma 17 lat. Jej rodzinny pałac zostaje                                                                 
spalony, a żydowskie pochodzenie jest jak wyrok śmierci. Ale Wanda nie myśli o ucieczce i                                    
wierzy, że przechytrzy wszystkich. Przepiękna baronówna donosi NKWD, pisze meldunki                                                                              
dla AK, jest prawą ręką asa Gestapo. Prowadzi własną wojnę. Fascynuje, rozkochuje i                                          
sprawia, że ludzie znikają . O jej względy walczą najwyżej postawieni mężczyźni, ale to ona                                  
rozdaje karty. I nie boi się niczego i nikogo.  
Po wojnie teczka Wandy trafia na biurko oficera UB. Kilkadziesiąt lat później śladem                                                                 
tajemniczej agentki rusza dziennikarz i historyk. Odkryje fakty, których nikt wcześniej nie                                  
połączył.  
Jaką rolę miała do odegrania najgroźniejsza polska agentka ? Dlaczego jej imię wymazano                                      
z kart historii? (opis Wyd. Znak)  

Na powyższe pytania odpowiadał autor książki. Spotkanie z Michałem Wójcikiem -                                                                                   
to barwna opowieść o życiu i historii oraz dokonywaniu wyborów w tak trudnych czasach.  

Zachęcamy do przeczytania lektury . Książka znajduje się w zasobach  

naszej biblioteki.  

-20 maja w Powiatowo - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie miało miejsce                                                             
spotkanie z Tadeuszem Bystramem, reżyserem filmowym, scenarzystą, autorem wielu filmów                                                                      
dokumentalnych m.in. o Płocku -”Portret miasta” czy „Z ptakami fruwał”. Zrealizował filmy                                                   
poświęcone życiu i twórczości Jerzego Kawalerowicza „Od Sienkiewicza do Kawalerowicza”                                                               
o literackiej i filmowej wersji „Quo Vadis”, z którym gościł w naszej bibliotece w 2016 roku.                          
Autor filmu „ Drogi sienkiewiczowskiego Potopu”. Związany z Litwą i Henrykiem                                                
Sienkiewiczem. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na UMK w Toruniu, studiował w                                                                
PWST w Warszawie.  



str. 120 
 

Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, a to zobowiązuje.                                           
Zgromadzonej młodzieży wygłosił prelekcj ę na temat drogi do uchwalenia Konstytucji                                                             
3-go  Maja. Uzasadniał jak ważna była kiedyś i obecnie dla nas jako Polaków i                                                  
europejczyków.  

 -21 maja - 4 i 18 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski                                              
częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne wybory do Senatu. Z tej okazji Sejm                                   
24 maja 2013 r. podjął uchwałę ustanawiającą 4 czerwca Dniem Wolności i Praw                                                 
Obywatelskich.( źródło: sejm.gov.pl) 

Wpisując się w obchody święta,w Powiatowo- Miejskiej Bibliotece w Żurominie odbyła się                                                         
prelekcja Błażeja Torańskiego, pt. ,,Zakłamany świat cenzury na przykładzie PRL-u”. 

Błażej Torański – dziennikarz i publicysta. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji                                                                       
Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów.                                          
Pracował m.in. w czasopismach: Dziennik Łódzki, Wprost, Prawo i Życie, Rzeczpospolita.                                                       
Specjalizuje się w wywiadach prasowych. W 2018 roku otrzymał nagrodę od Zarządu                                              
Łódzkiego Oddziału SDP za książkę pt. „Knebel. Cenzura w PRL-u”. Książka zawiera                                                                     
wywiady z 21 rozmówcami: dziennikarzami, reżyserami, grafikami, kompozytorami,                                                                        
artystami i literatami odsłaniającymi kulisy swoich kontaktów z cenzurą. Ujawniają                                           
mechanizmy, dzięki którym władza potrafiła skutecznie zmusić twórców do trudnych                                                                                   
ustępstw, a wielu nawet do współpracy.  

W spotkaniu brała udział młodzież z żuromińskiego liceum. 
Zachęcamy do zapoznania się z książką, którą gość przekazał bibliotece dla czytelników. 

-22 maja w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie odbył się                                                               
kolejny wykład w ramach projektu - Akademia Niepodległości dra Piotra Szlanty na temat                                                          
Powstania Wielkopolskiego. Uczestniczyli w nim uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego                                         
w Żurominie. 

-23 maja - bibliotekarki z naszej biblioteki - Aleksandra Pesta i Monika Kopczyńska                                                                          
po raz kolejny odwiedziły Samorządową Szkołę Podstawową w Zielonej. Spotkanie odbyło                                
się w ramach nauki programowania w klasach I-III. Dzieci bardzo się ucieszyły z kolejnego                                                              
spotkania z Photonami. Chętnie przystąpiły do wyznaczonych im zadań, bo: 
,,Programowanie to świetna sprawa nie tylko nauka, lecz fajna zabawa". Tym razem                                                                      
bawiłyśmy się kolorami, a jeszcze w czerwcu kolejne spotkanie przed nami  

-27 maja -do Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie przyjechał                                                                       
teatr Urwis z przedstawieniem „Królik Baks” . Sprytny, lecz leniwy królik w pogoni za                                               
najsłodszą marchewką, trafia w nieznany dla siebie świat. Przeżywa liczne przygody i                                         
nawiązuje nowe znajomości. Po wielu perypetiach i nieoczekiwanych zdarzeniach przekonuje                                                                                      
się, że najważniejsza jest przyjaźń. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie oraz                                      
Szkoły Podstawowej w Zielonej aktywnie uczestniczyły w spektaklu i razem z Baksem                                                             
przeżywały niezapomniane przygody. Na koniec zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia z                                           
bajkowymi postaciami.  

-29 majaTeatrrzyk Kamishibai i zabawy  na dywanie interaktywnym.Powiatowo –                                                                 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Żurominie odwiedziły 6-latki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w                                                                            
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Żurominie. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały dwóch bajek pt.: ”Królewna Śnieżka” i                                          
„O Rybaku i złotej rybce” przeczytanych za pomocą teatrzyku Kamishibai. Następnie bawiły                                                   
się na dywanie interaktywnym. Zbierały grzyby, strzelały w czerwone balony, układały alfabet,                                                                                    
tropiły zwierzęta po śladach na śniegu oraz pomagały nietoperzowi łapać owady i omijać                                       
przeszkody. Taka forma zabawy i nauki rozwija u dzieci koordynację wzrokowo-ruchową,                                                                            
szybkość i spostrzegawczość. Nie obyło się także bez słodkiego poczęstunku.  

-31 maja -z okazji Dnia Dziecka przyjechali do naszej biblioteki Katarzyna i Paweł                                                        
Ziemniccy. Oboje są dziennikarzami, Katarzyna jest m.in. autorka opowiadań dla dzieci, a                                     
Paweł autorem licznych publikacji dotyczących technologii i eksploracji przestrzeni                                          
kosmicznej. W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Żurominie.                                                       
Poznaliśmy historię Mikołaja Kopernika, różne ciekawostki o nim i jego zamiłowaniu do                                        
astronomii. Z zaciekawieniem oglądaliśmy gwiazdy za pomocą odpowiedniej aplikacji.                                                                         
Na końcu wszyscy poczęstowaliśmy się przepysznym tortem oraz zrobiliśmy pamiątkowe                                           
zdjęcia. Serdecznie dziękujemy bankowi BNP Paribas za ufundowanie tortu                                                               
okazjonalnego. Gościem naszym była również pani dyrektor Katarzyna Kucharska.  

Statystyka: W wydarzeniach bibliotecznych w maju uczestniczyły  474   osoby .  

Czerwiec 2019 

-4 czerwca do Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie przyjechały 
dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza z Kuczborka-Osady. 
Spotkanie odbyło się w ramach nauki programowania w klasach początkowych. 
Dzieci bardzo się ucieszyły z spotkania z Photonami. Chętnie przystąpiły do 
wyznaczonych im zadań. Po zabawie z robotami dzieci przystąpiły do gier na dywanie 
interaktywnym. Bardzo ważnym aspektem podczas zajęć była współpraca, 
koncentracja, kreatywność i zdolność logicznego myślenia.  
 
-5 czerwca -w dniach 1-9 czerwca 2019 r. przypada największe doroczne święto 
czytelnicze – XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.  

Hasło Tygodnia nawiązuje m.in. do tegorocznych obchodów 100-lecia Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego (PKOI) : 

„ SPORTOWCY CZYTAJĄ DZIECIOM. WYCHOWANIE PRZEZ SPORT I 
CZYTANIE”.  

5 czerwca 2019 r. Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie oraz 
specjalni goście biblioteki, sportowcy z Miejskiego Klubu Sportowego WKRA 
ŻUROMIN przyłączyli się do tegorocznej akcji. 

Panowie Mariusz Kawczyński -prezes klubu ,Wojciech Błaszkiewicz -wiceprezes i 
asystent trenera oraz Dominik Stopczyński -piłkarz WKRY grający w obronie, na 
wstępie przybliżyli młodym uczestnikom spotkania tajniki pracy piłkarskiej. 
Odpowiadali na liczne pytania, zachęcając jednocześnie do zajęć sportowych i... 
czytania książek.  
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Na koniec dyrektorowi biblioteki oraz dzieciom wręczono klubowe gadżety, które 
goście specjalnie przynieśli na tę okazję.  

5 czerwca 2019 r. po raz kolejny spotkały się Panie z Dyskusyjnego Klubu Książki 
działającego przy Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie, aby 
porozmawiać o książce Iwony Kienzler – Prowokatorka . Fascynujące życie Marii 
Dąbrowskiej. 
Jaka naprawdę była Maria Dąbrowska? Czytając książkę spotykamy zupełnie inną 
kobietę, niż ta którą przedstawiały na życiorysy szkolne autorki. 
Maria Dąbrowska przez lata postrzegana była niemal jak pomnik narodowej literatury. 
O jej prywatnym życiu nie mówiło się wcale albo mało. Kolejnym nieszczęściem 
bohaterki naszej opowieści było to, że przyszło jej żyć i tworzyć w Polsce Ludowej. 
Komunistyczne władze uznały ją za reprezentatywnego pisarza nowej rzeczywistości. 
Dąbrowską przedstawiano jako wielką postępową pisarkę, ale z jej "Dzienników" 
wynika, że do nowych władz i większości przemian w Polsce miała stosunek mało 
przychylny. Kiedy komuniści udekorowali ją Orderem Odrodzenia Polski, który 
przyjęła, uznała, że została podeptana własnymi stopami.  
Na podstawie lektury "Dzienników" Dąbrowska jawi się jako osoba narcystyczna, 
samolubna i skłonna do megalomanii, a niektórzy widzą w niej nawet zdeklarowaną 
antysemitkę. Jako kobieta była istnym wulkanem namiętności, nie wahającą się szukać 
szczęścia w fizycznym spełnieniu, i to nie tylko z mężczyznami, których w jej życiu 
nie brakowało, ale i z przedstawicielkami własnej płci. Podczas dyskusji Panie 
zauważyły, że w książce pojawiają się wątki regionalne, gdyż autorka gościła w 
naszych okolicach niejednokrotnie. Książka, którą polecamy do poczytania!  
 
 
-7 czerwca -Kot Prot -od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród 
najmłodszych, dlatego do Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie 
przyjechała pani Anna Uszyńska, która poprowadziła z dziećmi z Przedszkola 
,,Bajkowa Kraina” warsztaty literacko-plastyczne ,,Przygody Kota Prota”. Podczas 
warsztatów czytane były fragmenty bajki, następnie dzieci miały możliwość obejrzeć 
ją na projektorze. Opowiadanie bardzo zainteresowało dzieci! Kot Prot razem z 
dziećmi i z pomocą mapy szukali skarbu. Zadaniem najmłodszych było później 
stworzenie własnej mapy! Dzieci bardzo angażowały się w zajęcia plastyczne i 
powstały piękne kolorowe ilustracje. 

 
 
-10 czerwca  do Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie przyjechał 
Teatr przy Stoliku. Aktorzy -Wiesława Szymańska i Marian Czarkowski, 
zaprezentowali historie miłości Izabeli i Wokulskiego na podstawie ,,Lalki” 
Bolesława Prusa. Dzieje uczucia romantycznego kupca do kapryśnej i próżnej 
arystokratki. Ponadczasowa opowieść o miłości pióra wybitnego znawcy 
obyczajowości i ludzkich charakterów, mimo upływu lat nie tylko nie traci na 
aktualności, ale potwierdza mistrzostwo stylu i narracji Bolesława Prusa. 
Bardzo podobała nam się adaptacja Wiesławy Szymańskiej-Niemaszek fragmentów 
,,Lalki” Bolesława Prusa. Był to miły ukłon w stronę klasyki.  
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-11 czerwca w Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie gościli śmy 
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie. Dzieci razem z opiekunem 
przyszły na lekcję biblioteczną. Tematem przewodnim był ,,Stanisław Moniuszko – 
patron roku 2019”. W czasie spotkania wyjaśniono pojęcia: patron, patronat, patronat 
medialny itp. Następnie omówiono życie S. Moniuszki – jednego z najwybitniejszych 
polskich kompozytorów XIX wieku, którego opera ,,Halka” grana jest po dziś dzień 
niemal pod każdą szerokością geograficzną. Na koniec dzieci otrzymały słodki 
poczęstunek. Za wizytę dziękujemy!  
-11 czerwca odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Młodzieżowego 
Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Powiatowo – Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Żurominie.  
 
 
-13 czerwca  Powiatowo - Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie i Studio 
Teatralne Krak-Art zaprosili przedszkolaki na autorską interpretację baśni braci 
Grimm „Złota Rybka”  

„Dawno, bardzo dawno temu w małej chatce mieszkał ubogi rybak z żoną. Codzienne 
chodził łowić ryby, aż pewnego dnia wyłowił rybkę, która spełniała życzenia.” 

Podczas spektaklu najmłodsi przenieśli się do wioski rybackiej, gdzie rybak rozpoczął 
opowieść o swoich losach. Życiu z kapryśną i wiecznie niezadowoloną żoną i „Złotej 
Rybce”. 
Dzieci miały możliwość interaktywnego uczestnictwa w spektaklu .  
Jak zawsze w bajkach bywa, i ta bajka miała morał. Przestrzegała przed chciwością, 
ucząc jednocześnie szacunku i uczciwości. 
W spektaklu uczestniczyły grupy z Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żurominie.  

 
- 14 czerwca w Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie odbyło się 
spotkanie z Izabellą Klebańską - autorką książek, scenariuszy radiowych, 
telewizyjnych dla dzieci i młodzieży, dobranocek, bajek i piosenek. W telewizji 
zadebiutowała w programie 5-10-15. Jest twórczynią programów telewizyjnych dla 
dzieci: Tut turu co (program muzyczny), Miganki (nauka języka migowego) i 
Piosenkarnia (program z wierszami). Na spotkanie z Panią Izabellą przyszły dzieci z 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie. Rok 2019 został ogłoszony rokiem Stanisława 
Moniuszki, dlatego motywem przewodnim spotkania była sylwetka wybitnego 
polskiego kompozytora. Autorka książki „Hej, zagrajcie siarczyście! Opowieść o 
Stanisławie Moniuszce” mówiła o wyjątkowych czasach, w jakich urodził się 
Stanisław Moniuszko, i o jego rodzinie. Przedstawiła również burzliwe dzieje kariery 
muzycznej kompozytora, jej wzloty i upadki. Spotkanie było okazją do przybliżenia 
zarówno postaci kompozytora jak i jego utworów. Wizyta była bardzo ciekawa oraz 
skoczna. 
Na zakończenie istniała możliwość kupienia książki i zdobycia autografu.  
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- 19 czerwca Dyrektor Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie - 
Joanna Rakoczy, uczestniczyła w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Żurominie. Była to okazja, aby wręczyć dyplomy i upominki 
książkowe uczestnikom działającego przy P-MBP Młodzieżowego Dyskusyjnego 
Klubu Książki. 
Klub działa przy bibliotece od 3 lat. Dzięki zaangażowaniu młodzieży i moderatora 
pani Violetty Szablewskiej liczy 10 osób. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, 
podczas których młodzież dyskutuje o przeczytanych książkach, jednocześnie 
zachęcając do poszerzania swoich horyzontów myślowych i działania wyobraźni.  

 
- 22 czerwca podczas Dni Żuromina Powiatowo - Miejska Biblioteka Publiczna w 
Żurominie na swoim bibliotecznym stoisku oferowała mieszkańcom książki w ramach 
akcji „Daj drugie życie książce” , rozdawano biblioteczne gadżety i ulotki promujące 
wydarzenia biblioteczne. Przy specjalnie przygotowanym stoliku dzieci mogły 
rysować i kolorować, ale najbardziej cieszyło się malowanie twarzy.  
         
 Statystyka: W wydarzeniach bibliotecznych w czerwcu  uczestniczyły  242  osoby. 

Lipiec 2019  

1-12 lipiec  -Bajkowe wakacje w bibliotece. 

Pierwszego lipca rozpoczęliśmy bajkowe wakacje w bibliotece. Dzisiaj spotkaliśmy 
się z bajką ,,Czerwony Kapturek”. Dzieci obejrzały teatrzyk pacynkowy i bardzo chęt-
nie zapoznały się z tą techniką teatralna. Tradycyjnie jak co roku powróciliśmy do 
wspólnego czytania książek. Dzieci lubią tę formę zabawy i bardzo chętnie czytają 
młodszym kolegom i koleżankom. Zanim zabraliśmy się do wykonania pracy arty-
stycznej ,,Czerwonego Kapturka” było małe co nieco. Na zakończenie spotkania dzieci 
bawiły się na dywanie interaktywnym.  

Drugiego dnia bajkowych wakacji w bibliotece zagościła ,,Calineczka” . Na zajęciach 
były wyświetlone fragmenty bajki. Następnie dziewczynki czytały opowiadanie za po-
mocą teatrzyku Kamishibai. Dzieci rozwiązywały też sudoku kwiatowe i matema-
tyczne malowanki, robiły również pracę artystyczną związana z bajką – piękne kwiatki 
w styropianowych doniczkach. Tradycyjnie nie zapomnieliśmy o słodkim poczę-
stunku.  

Kolejnego dnia naszej bajkowej zabawy przypomniałyśmy dzieciom bajkę pt: ,,Śpiąca 
Królewna”. Był tradycyjnie fragment filmu ,,Śpiąca Królewna”, czytanie książki, kró-
lewskie zagadki i zgadywanki. Zanim przystąpiliśmy do pracy plastycznej – 
pszczółko-wej zakładki do książek, posililiśmy się popcornem. Te dwie godziny zajęć 
minęły nam jak krótka chwila. Piękne prace dzieci można podziwiać na załączonych 
zdjęciach.  

Kolejny dzień naszych wakacyjnych spotkań rozpoczął się wizytą Pani Anny Czaple-
jewicz z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z Żuromina, która opowie-
działa dzieciom o bezpiecznym odpoczynku podczas wakacji. Na pożegnanie dzieci 
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otrzymały od Pani Ani ciekawe książeczki do kolorowania. Tematem dzisiejszego spo-
tkania była bajka ,,O rybaku i złotej rybce”. Historie biednego rybaka przybliżyły nam 
dzieci czytając bajkę za pomocą teatrzyku Kamishibai. Było rybkowe sudoku i poczę-
stunek. Następnie dzieci wykonały kolorowe rybki z surowców wtórnych – starych 
płyt DVD.  

,,Jaś i Małgosia” to bajka, którą dzieci przeczytały piątego dnia naszych bajkowych 
wakacji. Były też fragmenty filmu i związane z bajką zagadki. Następnie dzieci posi-
liły się słodką kanapką, aby z większą werwą zabrać się do pracy plastycznej. Tym ra-
zem kolorowaliśmy piękne mandale. Prace dzieci prezentują się bajecznie, co można 
zobaczyć na załączonych zdjęciach.  

Rozpoczęliśmy drugi tydzień bajkowych wakacji w bibliotece. W kolejnej podroży w 
bajkowy świat towarzyszył nam ,,Kot w butach”. Był fragment filmu, czytanie bajki 
przez dzieci i zgadywanki sprawdzające spostrzegawczość najmłodszych. Potem 
dzieci częstowały się słodkościami i przystąpiły do prac plastycznych – robiły gaze-
towe koty. Czas minął nam przyjemnie i zbyt szybko.  

Kolejny bajkowy dzień razem – jak miło i wesoło! Dziś odwiedziła nas bajka ,,Świnio-
pas”. Były fragmenty filmu, wspólne czytanie bajki i piękne różowe świnki z płyt 
DVD. Nie zapomnieliśmy o słodkim poczęstunku, a nawet starczyło nam czasu na za-
bawę z dywanem interaktywnym.  

Kto z Was zna bajkę o 12 miesiącach? My już znamy, bo dzisiaj gościła na naszych za-
jęciach. Cieszy nas, że coraz więcej dzieci włącza się do wspólnego czytania! Dziś tra-
dycyjnie były fragmenty filmu, słodki poczęstunek i piękna praca plastyczna. Dzieci 
robiły kolorową gąsienice co widać na załączonych zdjęciach. Na zakończenie zajęć 
zabawa na dywanie interaktywnym.  

Kolejny dzień naszych wakacji spędziliśmy razem z ,,Kopciuszkiem”. Dzieciom bar-
dzo podobał się fragment filmu związany z bajką, chętnie przeczytały też książeczkę. 
Ukoronowaniem dnia była praca plastyczna – zawieszka na drzwi, którą najmłodsi 
wykonali według własnej inwencji twórczej. Nie zapomnieliśmy też o poczęstunku. 
Na zakończenie spotkania dzieci bawiły się na dywanie interaktywnym.  

 12 lipca zakończyliśmy bajkowe wakacje część pierwszą. Na zakończenie przyje-
chał do Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie teatr Krak-Art, 
który przedstawił sztukę pt. ,,Dwie Dorotki” . Dzieciom uczestniczącym w wakacyj-
nych zajęciach, a także gościom z Przedszkola ,,Jaś i Małgosia” bardzo spodobała się 
bajka. Przedstawienie miało charakter interaktywny. Dzieci wspólnie z aktorami wy-
stępowały na scenie, m.in pomagały Dorotce wyjmować gorące bochenki chleba z 
pieca, zrywać jabłka, sprzątać domek „babci – wróżki”. Spektakl uczył, że człowiek 
dobry, uczynny i pracowity w przeciwieństwie do leniwego i chciwego, może być 
szczodrze wynagrodzony przez los. Przedstawienie teatralne było doskonałą lekcją do-
brego zachowania dla najmłodszych. Brawami dzieci podziękowały artystom za 
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wspólną zabawę i mile spędzony czas. Następnie był słodki poczęstunek, a później 
dzieci świetnie się bawiły na mini dyskotece.                                                                                

Statystyka : w  każdym dniu wakacyjych zajęć   uczestniczyło  20 - 30 osób dzien-
nie. 

 

 

 

Sierpień 2019  

Wakacje z Basią w bibliotece 5-16 sierpnia. 

5 sierpnia rozpoczęli śmy wakacje w bibliotece część 2! Bardzo się cieszymy, że na za-
jęcia przychodzi coraz więcej dzieci. Tradycyjnie rozpoczęliśmy od czytania - tym ra-
zem czytaliśmy książkę pt. ,,Basia i biblioteka”. Po przeczytaniu książeczki dzieci roz-
wiązywały krzyżówkę i kolorowe sudoku. Nie zapomnieliśmy również o słodkim po-
częstunku. Po krótkiej przerwie na słodkości rozpoczęliśmy pracę plastyczną. Dziś ro-
biliśmy kolorowe notesy. Takie własnoręcznie zrobione prace na pewno przydadzą się 
dzieciom w zbliżającym się roku szkolnym.  

Drugiego dnia naszych wakacji dzieci bawiły się Photonami - robotami uczącymi lo-
gicznego myślenia i samodzielnego podejmowania decyzji. Photony wprowadziły naj-
młodszych w świat programowania. Za pomocą tabletów dzieci kierowały nimi i od 
razu mogły sprawdzać efekty swojej pracy. Przy okazji tej zabawy dzieci utrwalały ta-
kie pojęcia jak: w przód, w tył, w prawo, w lewo. Wielką radość sprawiało dzieciom 
zaprogramowanie robotów. Po tej zabawie przyszła pora na przerwę i słodki poczęstu-
nek, a później tradycyjnie przystąpiliśmy do pracy plastycznej.  

Kolejnego dnia naszych wakacji czytaliśmy książkę pt. ,,Basia i przyjaciele. Anielka”. 
Bardzo nas cieszy, ze dzieci chętnie czytają poszczególne fragmenty, a później pięknie 
odpowiadają na pytania związane z książką. Na zajęciach dzieci rozwiązywały rów-
nież matematyczne równania oraz szukały poszczególnych fragmentów na ilustracji. 
Zanim przystąpiliśmy do pracy plastycznej, najmłodsi posilili się słodkim poczęstun-
kiem. Piękne prace dzieci – biedronki . 

,Basia i przyjaciele. Lula” to bajka, którą dzieci przeczytały czwartego dnia naszych 
wakacji. Była też krzyżówka związana z książką i wykreślanka dla dzieci. Następnie 
najmłodsi posilili się batonikiem, aby z większą werwą zabrać się do pracy plastycz-
nej. Tym razem robiliśmy baletnice. Prace dzieci prezentują się przepięknie.  

Kolejne spotkanie z Basią było bardzo ciekawe i pouczające. Dzięki Zofii Staneckiej, 
autorce książek o Basi dzieci dowiedziały się co znaczy być tolerancyjnym i jaką 
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krzywdę można komuś wyrządzić kiedy jej brak. Było czytanie książki, losowanie py-
tań związanych z przeczytanym tekstem i egzotyczne sudoku. Aura sprzyjała spacerom 
i zabawom na świeżym powietrzu. Wybraliśmy się także na lody oraz spędziliśmy 
miło czas na zabawach drużynowych z chustami i kolorowymi woreczkami.  

To już szósty dzień naszych wakacji… jak ten czas szybko mija. Dziś również skorzy-
staliśmy z ładnej pogody i wybraliśmy się z dziećmi na świeże powietrze. Na początek 
najmłodsi szaleli na placu zabaw, a później rozpoczęliśmy zawody z Photonami. Za-
wody polegały na odgadywaniu zagadek lub równań matematycznych. Grupa, która 
pierwsza odpowiedziała dobrze na pytanie poruszała się Photonem do przodu. Po tej 
wspólnej zabawie przeszliśmy do poczęstunku. Później dzieci spędziły miło czas na 
zabawach z kolorowymi chustami i woreczkami.  

Kolejny dzień razem – jak miło i wesoło! Dziś czytaliśmy książkę pt. ,,Basia i re-
mont”. Po przeczytaniu rozwiązywaliśmy quiz. Najmłodsi świetnie poradzili sobie z 
tym zadaniem, więc płynnie przeszliśmy do obrazkowego sudoku. Tradycyjnie był 
słodki poczęstunek, a później przeszliśmy do pracy plastycznej. Dziś robiliśmy ob-
razki z kwiatkami.  

14 sierpnia  wróciliśmy do zabawy z robotami, bo Photony to piękna sprawa, nauka 
i zabawa. Dzieci bardzo lubią tę formę spędzania czasu. Dzisiaj podobnie jak ostatnio 
były zawody. Zawody polegały na odgadywaniu zagadek. Grupa, która odpowiedziała 
pierwsza poruszała się Photonem do przodu. Kto pierwszy dojechał do mety wygry-
wał, ale dzieci wiedzą, że nie wygrana jest najważniejsza, a fajna zabawa. Później był 
słodki poczęstunek. Dziś robiliśmy wakacyjne słoneczka. Prace dzieci wyglądają pięk-
nie i kolorowo. Na zakończenie zajęć najmłodsi bawili się na dywanie interaktywnym. 
Dziękujemy za ten miły dzień i do zobaczenia w piątek.  

16 sierpnia zakończyliśmy wakacje w bibliotece. Ostatniego dnia czytaliśmy ksią-
żeczki pt. ,,Basia i kask” i ,,Basia, Franek i zasypianie”. Później dzieci rozwiązywały 
zadania związane z bajką np. szukały wyrazów wśród ukrytych liter, pomagały mamie 
zaprowadzić Franka do łóżka odszukując i kolorując równania z wynikiem 15. Naj-
młodsi świetnie poradzili sobie z tymi zadaniami i przeszliśmy do słodkiego poczę-
stunku. Tradycyjnie po krótkiej przerwie na mini posiłek przystąpiliśmy do pracy pla-
stycznej. Dziś pozostając w klimacie wakacji robiliśmy palmy na tle zachodzącego 
słońca. Na koniec dzieci bawiły się na dywanie interaktywnym.  

Statystyka : w  każdym dniu wakacyjnych zajęć uczestniczyło  20- 30 osób dzien-
nie.                                                         

- 24 sierpnia na Placu Piłsudskiego odbył się festyn rodzinny połączony ze zbiórką 
krwi. 
W pierwszej części pikniku można było oddać krew. Zbiórce towarzyszyły występy 
dzieci i młodzieży, pokazy ratownictwa, pokazy Stanu Motocyklowego czy symulator 
jazdy na jednym kole. 
Druga część miała charakter rozrywkowy i tu Powiatowo- Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Żurominie miała swój udział. Można było obejrzeć przedstawienie teatralne 
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,,Pippi Skarpetka”. W przedstawieniu poruszony był szeroko pojęty temat bezpieczeń-
stwa w domu i na drodze. Dzieci w trakcie widowiska zaznajomiły się ze znakami dro-
gowymi i podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Spektakl ukazał, jak ważne jest 
to, aby się nawzajem słuchać, uczyć się od siebie i przede wszystkim szanować. Akto-
rzy włączali dzieci do wspólnych zabaw np. szukanie skarbu. Na przedstawieniu Pippi 
wraz z dziećmi tańczyła, była to świetna forma rozgrzewki przed późniejszą taneczna 
zabawą. 
Na stoisku bibliotecznym tradycyjnie można było wybrać sobie książkę w ramach ak-
cji: ,,Daj książce drugie życie”, były też inne ciekawe gadżety tj. torebki z logo biblio-
teki, smycze, balony dla najmłodszych, zakładki promujące audiobooki, legimi, i wiele 
innych.  

 Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „Stanisław Moniuszko – ojciec opery 
polskiej”  
 27 sierpnia  został rozstrzygnięty konkurs plastyczny 
„Stanisław Moniuszko – ojciec opery polskiej”  

Wrzesień  2019 

  - 1 września -  Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie uczestniczyła 
w uroczystości wrześ   związanej z obchodami 80-tej rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. 
  
  - 3 września - MAŁY FESTIWAL FILMOWY  -  Powiatowo- Miejska Biblioteka 
Publiczna w Żurominie we współpracy z Koszalińskim Towarzystwem Społeczno – 
Kulturalnym organizuje  kolejny Mały Festiwal TY i JA w ramach 16 Europejskiego 
Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja. Głównym celem Festiwalu jest integracja 
środowisk osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez prezentacje filmów o 
tematyce, problemach i życiu osób niepełnosprawnych oraz pokazanie, ze temat 
niepełnosprawności jest nieobojętny zarówno zwykłym ludziom jak również twórcom 
kina.  
  

Projekt został zrealizowany  w  ramach   porozumienia   biblioteki z  
Koszalińskim   Towarzystwem   Społeczno – Kulturalnym .  

 
- 4 września po wakacyjnej przerwie spotkały się uczestniczki Dyskusyjnego Klubu 
Książki działającego przy PMBP w Żurominie. Bardzo nas cieszy, że grono naszych 
Klubowiczek się rozrasta, jest już nas 14. Tematem dyskusji na spotkaniu była książka 
włoskiego noblisty Dario Fo pod tytułem „Córka Papieża”.  
 
  -7 września-  już po raz czwarty Powiatowo - Miejska Biblioteka Publiczna w 
Żurominie zorganizowała Narodowe Czytanie, akcję ogólnopolską pod Honorowym 
Patronatem Pary Prezydenckiej. Tym razem zostało ono połączone z Narodowym 
Graniem, czyli uświetnieniem Roku Moniuszkowskiego. 
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W ramach Narodowego Grania, czyli włączenia się biblioteki w obchody 200-lecia 
urodzin Stanisława Moniuszki wystąpił Krzysztof Gwiazda – muzyk, kompozytor, 
pedagog, absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie, który programem „Stanisław 
Moniuszko Żartem i Serio” zauroczył wszystkich uczestników wydarzenia. 
Następnie nasz gość wręczył wyróżnienia dzieciom, które brały udział w ogłoszonym 
przez bibliotekę wakacyjnym konkursie plastycznym „ Stanisław Moniuszko -ojciec 
opery polskiej”. Na holu można było obejrzeć wystawę „Stanisław Moniuszko”, która 
została przygotowana przez Biuro ds.obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława 
Moniuszki, działającego przy Teatrze Wielkim w Warszawie. 

Hasło tegorocznego Narodowego Czytania to „8 nowel na ósme Narodowe Czytanie”. 
7 września w całej Polsce czytano nowele: „Dobra Pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” 
Marii Konopnickiej, „Katarynkę” Bolesława Prusa, „ Mój ojciec wstępuje do 
strażaków (ze zbioru : Sanatorium pod Klepsydrą -Bruno Szulza ), „Orka”-
Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdziobią nas kruki, wrony...Stefana 
Żeromskiego, „Sachem” - Henryka Sienkiewicza, „Sawa”(z cyklu : Pamiątki Soplicy) 
- Henryka Rzewuskiego. 

W trakcie żuromińskiej akcji czytano trzy nowele: „Katarynkę” B. Prusa, „Sachem” 
Henryka Sienkiewicza oraz fragmenty noweli „Dym” Marii Konopnickej. Czytali 
m.in. przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu, kierownicy jednostek 
organizacyjnych, dziennikarze, nauczyciele, seniorzy. 

Biblioteka dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności promowała czytelnictwo 
również poprzez akcję „ Daj drugie życie książce”. Żuromińskie wydarzenie to 
również wspaniały okazjonalny tort ufundowany przez Cukiernię ROSARIO -
SŁODKIE PRZYJEMNO ŚCI Państwa Barbary i Kazimierza Zielińskich. 

Wszyscy, którzy włączyli się do akcji otrzymali podziękowania oraz audiobooki - 
dziewięć nowel mistrza polskiej prozy – Henryka Sienkiewicza. 

To jednak nie wszystko. 10 września  „ Katarynk ę” Bolesława Prusa dla uczniów 
szkół podstawowych przedstawił olsztyński Teatr przy Stoliku. Mamy nadzieję, że 
mistrzowska interpretacja aktorska zachwyciła  młodzież.  

Akcję wsparli:  
 BNP Paribas Bank Polski S.A, Centrum Edukacji i Rozwoju LOGOS, Cukierni 
ROSARIO-SŁODKIE PRZYJEMNOŚCI,  LDM Electronic sp.z o.o.   
Partnerzy  medialni  :Radio7, Kurier Żuromiński oraz Tygodnik Ciechanowski . 
     
   - 10 września- do Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie 
przyjechał Teatr przy Stoliku. Aktorzy –Artur Steranko i Małgorzata Bergmann, 
zaprezentowali ,,Katarynkę” Bolesława Prusa. Dzisiejsze spotkanie było kontynuacją 
Narodowego Czytania. 
“Katarynka” to lektura szkolna, z której uczymy się o pomaganiu słabszym i 
poznajemy ważne, życiowe wartości. Życie potrafi nas zaskoczyć, szczególnie wtedy, 
kiedy najmniej się tego spodziewamy. Pan Tomasz główny bohater książki nie 
domyślał się, że kiedykolwiek będzie w stanie słuchać dźwięku katarynki. Nie lubił 
hałasu, a jego świat był niezwykle uporządkowany. Jedna sytuacja, chwila, 
przemyślenie, sprawiło, że całkowicie zmienił spojrzenie na wszystko.  
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- 16 września do Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie 
przyjechał pan Paweł Beręsewicz i przeprowadził spotkanie autorskie dla klasy 8 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie.  
Autor na początku spotkania zadał dzieciom pytanie: "Jaki pierwszy zawód 
wykonywał, zanim zajął się pisaniem książek"? Padało wiele propozycji. Uczniowie 
uznali, że pan Paweł ze względu na swój wzrost, mógł być np. koszykarzem. Okazało 
się jednak, że był "najstraszniejszym" i najbardziej wymagającym nauczycielem 
języka angielskiego w warszawskim liceum. W związku z tym pisarz postanowił 
,,przepytać” uczniów ze znajomości języka angielskiego. Następnie pan Beręsewicz 
zaczął opowiadać o swojej twórczości. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem 
uczestniczyli w przygotowanych przez pisarza rozmowach o książkach przy 
"herbatce". Na zakończenie spotkania była ciekawa zabawa. Dla wszystkich 
uczestników było to spotkanie pełne wrażeń, które na długo pozostanie w pamięci.  
     

-Wystawa upamiętniaj ąca 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej ”Spójrz na  
wojnę”  
17 września  odbyło się uroczyste otwarcie wystawy, która jest wspólnym projektem 
Żuromińskiej Grupy Historycznej oraz Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Żurominie. Na wystawie prezentowane są eksponaty z czasów II wojny światowej, 
dokumenty, zdjęcia, mundury oraz broń. W atmosferę wystawy wprowadziła nas 
Żuromińska Orkiestra Dęta, prowadzona przez kapelmistrza Piotra Wojtczyka.  
Uczestnicy wydarzenia mogli się wpisać do księgi pamiątkowej, która została 
wyłożona przed wejściem na salę wystawową. Partner wystawy -Urząd Gminy i 
Miasta Żuromin .  
 

„  Zmaluj COŚ z It's my t-shirt!”  
17-18 września  to wesołe i pełne atrakcji spotkania sześciolatków z Przedszkola 
Samorządowego nr 2 w Żurominie z panią Emilią Madej, która poprowadziła 
warsztaty malowania na tkaninie oraz ceramice.  
Pierwszego dnia dzieciaki wykonały worko -plecaki, które przyozdobiły wybranym 
przez siebie wzorem oraz specjalną pieczątką z logiem biblioteki. 
Kolejny dzień to praca twórcza nad przygotowaniem ceramicznych kubeczków.  
Podczas warsztatów dzieci mogły rozwinąć swoją wyobraźnię, umiejętność skupienia 
się na wykonaniu projektu. Mali artyści byli szczęśliwi, że tworzą coś dla siebie.  

 

 23 września -Wolne Miasto Gdańsk” - W Powiatowo - Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Żurominie po raz kolejny uczniowie placówek oświatowych mogli 
spotkać się z dr hab. Zbigniewem Girzyńskim - pochodzącym z naszego powiatu 
politykiem, historykiem oraz wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.  
Wrześniowa prelekcja została przygotowana w związku z upamiętnieniem 80-tej 
rocznicy wybuchu II wojny światowej.  
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Po wykładzie uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie zwiedzili 
wystawę ph. „Spójrz na wojnę, mieszczącą się w budynku biblioteki.  

 

-24 września  w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie 
gościliśmy uczniów z Liceum Ogólnokształcącego, którzy odwiedzili nas w ramach 
Akademii Niepodległości. Wykład pt. ,,Konferencja w Paryżu i rola Romana 
Dmowskiego” wygłosił dr hab. Piotr Szlanta. Na zakończenie młodzież wraz z 
opiekunką panią Hanną Śliwi ńską i wykładowcą zwiedzili wystawę ,,Spójrz na wojnę” 
przygotowaną przez Żuromińską Grupę Historyczną i Powiatowo-Miejską Bibliotekę 
Publiczną.  

 

-26 września z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, który obchodzimy 
29 września panie z Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie 
odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 1 w Żurominie promując głośne czytanie wśród 
najmłodszych czytelników. Czytanie dziecku na głos wzbogaca jego język, uczy 
myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię oraz kształtuje nawyk czytania i zdobywania 
wiedzy na całe życie. Cztery grupy maluchów poznały za pomocą teatrzyk Kamishibai 
dwie bajki ,,Słowik” i ,,O rybaku i złotej rybce”. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem 
wysłuchały czytanych opowiadań. Na koniec panie z biblioteki rozdały dzieciom 
kolorowe lizaki.  

 

-27 września gościliśmy w naszej bibliotece artystów ze Studia Teatralnego „Krak-
Art.” Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie oraz z ZSS w Żurominie 
obejrzały przedstawienie teatralne pt. „Wilk i zajac” . W spektaklu wykorzystano 
postacie Wilka i Zająca ze znanego i popularnego rosyjskiego filmu animowanego 
"Nu, pagadi" ("Ja ci pokażę"). W trzech zabawnych epizodach Zając występujący jako 
właściciel restauracji, dentysta i policjant spotyka się z Wilkiem. Pełen zabawnych 
sytuacji spektakl rozśmieszył oraz nauczył dzieci odpowiednich zachowań w różnych 
sytuacjach życiowych. Dzieci miały możliwość zagrania konkretnych epizodów 
tworząc z aktorami wspaniałe widowisko:)  

-30 września  z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, który obchodzimy 
29 września panie z Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie tym 
razem odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 2 w Żurominie promując głośne czytanie 
wśród najmłodszych czytelników. Za pomocą teatrzyku Kamishibai dzieci poznały 
dwie bajki ,,Królewna Śnieżka” i ,,O rybaku i złotej rybce”. Na koniec najmłodsi 
otrzymali kolorowe, serduszkowe lizaki.  

  

Statystyka : W wydarzeniach bibliotecznych we wrześniu  uczestniczyło  552  osób .  
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 1 października - Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania panie z 
Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie gościły w Przedszkolu ,,Jaś 
i Małgosia". Bibliotekarki czytały dzieciom bajki ,,Królewna Śnieżka" i ,,O rybaku i 
złotej rybce".  
Najmłodsi zostali zaproszeni wraz z rodzicami do odwiedzenia naszej biblioteki, gdzie 
można wypożyczać dużo ciekawych i wspaniałych książek. 

2 października - Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytanianpanie z 
Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie gościły w Przedszkolu 
,,Bajkowa Kraina". Bibliotekarki czytały dzieciom bajki ,,Królewna Śnieżka" i ,,O 
rybaku i złotej rybce". Na koniec spotkania najmłodsi otrzymali cukierki, a także 
zostali zaproszeni wraz z rodzicami do odwiedzenia naszej biblioteki, gdzie można 
wypożyczać dużo ciekawych i wspaniałych książek.  

- 4 października  odbyło się w naszej bibliotece spotkanie autorskie z Alkiem 
Rogozińskim znanym również jako „Książę Komedii Kryminalnej” dla uczniów ze 
Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie.  
Nasz gość to posiadacz dużego poczucia humoru i gaduła jakich mało. Poznaliśmy 
różne ciekawostki, historię związaną z pisaniem oraz usłyszeliśmy kilka opowieści z 
czasów szkolnych. Dla wszystkich uczestników było to spotkanie pełne wrażeń i 
pozytywnych emocji. Serdecznie dziękujemy. 
 

 
- 5 października  w Powiatowo- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie odbyła 
się po raz trzeci NOC BIBLIOTEK. Uczestnikami akcji byli seniorzy, członkowie 
DKK dla młodzieży i dorosłych. Tegoroczne hasło ogólnopolskiej akcji to: Znajdźmy 
wspólny język. Naszym gościem specjalnym był pan Romuald Koperski, polski 
podróżnik, pisarz, przewodnik po Syberii, pionier wypraw samochodowych po 
rozległych terenach Syberii, pilot samolotowy, dziennikarz reportażysta, fotograf, 
myśliwy, nurek oraz zawodowy muzyk pianista, rekordzista Guinnessa.  
Podczas spotkania pan Romuald opowiadał bardzo interesująco o swoich wyprawach 
przez Syberię. Prelekcji towarzyszył pokaz slajdów dotyczący zimowej podróży. 
Pisarz przebył ją samochodem wojskowym w towarzystwie dwóch innych 
podróżników. 
Na spotkaniu dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy np. że na Syberii rzeki, które 
zimą zamarzają, stają się drogami, że na tamtych terenach temperatura osiąga nawet -
70 C i wtedy o życiu decyduje benzyna i ogień. Podróżnik wspomniał o spotkaniach z 
miejscową ludnością, zwłaszcza o Czukczach. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć 
przepiękne zdjęcia, na których uwiecznione zostały m.in.: zimowe krajobrazy Syberii. 
Później nasz gość wyświetlił uczestnikom film ukazujący jak samotnie pokonał 
Atlantyk 6-metrową łodzią. 
Na spotkaniu można było nabyć książki autorstwa Koperskiego wraz z autografem. 
Spotkanie z Panem Romualdem wywarło na uczestnikach duże wrażenie!  
Później wszyscy zregenerowali siły przy wspólnym poczęstunku. Po chwili  

odpoczynku i wspólnych rozmowach chętnych zaprosiliśmy do gry karcianej – Flirt z 
Markiem Hłaską w 85 rocznicę urodzin i 50 rocznicę śmierci pisarza, przygotowaną 
specjalnie na tegoroczną noc bibliotek. Było literacko i wesoło! Dziękujemy 
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wszystkim uczestnikom wieczornego spotkania i zapraszamy za rok na kolejną NOC 
BIBLIOTEK.  

 

-7 października  do Biblioteki w Żurominie zawitały dzieci z klas I, II, III ze Szkoły 
Podstawowej w Zielonej wraz z opiekunami. Celem wizyty była obchodzona w dniu 
5 października noc bibliotek. Nasze spotkanie rozpoczęli śmy od prezentacji 
multimedialnej przybliżającej tematykę i scenerię filmu. „Bill i Pty ś”.  Następnie 
zaprosiliśmy dzieci do wspólnego oglądania familijnego filmu opowiadającego o 
przygodach Ptysia i jego wiernego przyjaciela psa – Bila. Kolejnym punktem 
spotkania był konkurs rysunkowy na portret swojego przyjaciela – zwierzątka. 
Zwycięzcy konkursu otrzymali skromne upominki. Dalszą część spotkania 
poświęciliśmy na gry planszowe i zabawy na dywanie interaktywnym. Na zakończenie 
spotkania dzieci zwiedziły wystawę „Spójrz na wojnę” przygotowaną w Bibliotece 
przez Żuromińską Grupę Historyczną.  

 

-8 października  w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie 
gościliśmy aktorów z Teatru Urwis. Przedstawili spektakl pt.: „Chmurka i 
Słoneczko” dla dzieci z Przedszkola nr 1 w Żurominie i z Oddziału Przedszkolnego w 
Szkole Podstawowej nr 1 w Żurominie.  
Słoneczko w trakcie wesołej zabawy z chmurką niespodziewanie zniknęło. Chmurka 
musiała w ciągu 3 dni odnaleźć słońce i udowodnić, że to nie ona jest przyczyną 
zaginięcia przyjaciela. W poszukiwaniach pomogli jej sowa i gwiazdeczka. Bajka uczy 
przyjaźni oraz wyjaśnia dzieciom podstawowe zjawiska przyrody.  
Dzieciom bardzo podobało się przedstawienie! Wzięły w nim czynny udział poprzez 
tańce i śpiewanie wesołych piosenek.  

- 9 października w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie odbyły 
się zajęcia edukacyjne dla klas I SP nr 2 w Żurominie pod hasłem –„Jan Brzechwa 
jakiego nie znamy”. 
W tematykę spotkania wprowadziła uczniów prezentacja multimedialna, która 
przybliżyła najważniejsze wydarzenia z czasów dzieciństwa poety. Dzieci poznały 
jego marzenia, zainteresowania oraz dowiedziały się dlaczego Jan Brzechwa został 
pisarzem. Nie zabrakło głośnego czytania wybranych wierszy poety. Później wszyscy 
przenieśli się do „Akademii Pana Kleksa” na lekcję kleksografii. Dzieci zaśpiewały 
piosenkę pt. ,,Kaczka Dziwaczka” i rozwiązały quiz ,,Milionerzy”. Kolejnym 
zadaniem było ułożenie domina składającego się z bohaterów wierszy Brzechwy. 
Na zakończenie klasy pierwsze zostały zaproszone do odwiedzania biblioteki. 
Dziękujemy za miłe spotkanie!  

 

-9 października odbyło się spotkanie organizacyjne projektu „O finansach… w 
bibliotece – 6 edycja” w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie. 
Projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest realizowany z 
Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. 
Umożliwia dorosłym użytkownikom w wieku 50+ skorzystanie z nowej oferty, jaką 
jest edukacja z zakresu finansów osobistych. Podczas trwania projektu 
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przeprowadzone zostanie 5 spotkań dzięki którym nasi uczestnicy dowiedzą się jak 
zarządzać budżetem domowym, jak zrobić przelew, zakupy przez internet, jak 
najlepiej oszczędzać czy jak zabezpieczyć swój majątek dla spadkobierców.  

-10 października  w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie 
odbyły się zajęcia edukacyjne pod tytułem ,,Rany Julek – Julian Tuwim”.  W 
zajęciach uczestniczyli uczniowie z klasy drugiej i trzeciej SP nr 2 w Żurominie. 
Zajęcia miały na celu wzbogacenie wiedzy uczestników spotkania na temat życia i 
twórczości autora – wielu wspaniałych, błyskotliwych i wesołych wierszy dla dzieci 
Juliana Tuwima. Uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą dzieciństwa i twórczości 
poety. Poznali różne pasje, zainteresowania i hobby Julka. Niewątpliwą atrakcją zajęć 
był quiz ,,Milionerzy”. Następnie dzieci wykreślały z diagramu tytuły wierszy i 
odczytały hasło ,,Julian Tuwim czarodziej słów”. Na zakończenie spotkania nie obyło 
się bez słodkiego poczęstunku w postaci kolorowych lizaków.  

 

-11 października w Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie odbyły 
się warsztaty tematyczne „Organizacja i zarządzanie sobą w czasie”, skierowane 
do uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie. 
Organizatorem warsztatów z panią pedagog- Małgorzatą Żdanowską jest biblioteka 
oraz Urząd Gminy i Miasta Żuromin , który dofinansował warsztaty.  
Podczas zajęć pani Małgorzata mówiła o czynnikach rozpraszających, o popełnianych 
błędach w zarządzaniu czasem. Dyskutowaliśmy o nowoczesnych aplikacjach, 
metodach i technikach pomocnych w organizacji czasu. Warsztaty można 
podsumować cytatem Tolkiena ,,Nie do nas należy decydować o czasie, jedyne co 
możemy, to decydować o tym co zrobić, w czasie, który został nam dany…”. Zatem 
trzeba mądrze zarządzać swoim czasem i dziękujemy pani Małgorzacie, że 
uświadamiała o tym naszą młodzież. 
Na koniec uczestnicy otrzymali dyplomy.  

- 14 i 15 października w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie 
spotkali się uczestnicy 2 grup, którzy biorą udział w 6 edycji projektu „O 
finansach…w bibliotece” FRSI i Narodowego Banku Polskiego. Uczestnicy jako 
pierwszy moduł wybrali "Bank przez Internet. Swobodny dostęp do Twoich finansów 
gdziekolwiek jesteś". Cieszy nas, że kursanci aktywnie uczestniczyli w pierwszych 
przygotowanych spotkaniach i byli z nich zadowoleni. Chętnie dzielili się też 
doświadczeniami i marzeniami, bo któż z nas nie chciałby wygrać miliona złotych?:)  

 

- 15 października panie z Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie 
odwiedziły tym razem żuromiński żłobek. Przeczytały bajkę o Królewnie Śnieżce za 
pomocą teatrzyku Kamishibai oraz o Kici Koci. Było miło i wesoło. Na zakończenie 
spotkania maluszki dostały kolorowe cukierki.  

- 16 października w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie 
odbyło się spotkanie dla dzieci z autorem Wojciechem Widłakiem. Pan Wojciech 
znany jest przede wszystkim jako twórca pięknie ilustrowanych książek o „Panu 
Kuleczce” i jego sympatycznych zwierzątkach słynących z niezwykłych imion. Nasz 
dzisiejszy gość znany jest również z pełnych uroku i humoru książek, takich jak 
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„Wesoły Ryjek”, „Samotny Jędruś”, „Dwa serca anioła” oraz serii „Podręcznych 
Nieporadników”. 
Podczas spotkania pisarz opowiadał dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Przeradzu, 
Szkoły Podstawowej w Lutocinie i z Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie skąd 
czerpie pomysły do swoich książek. Na spotkaniu przy użyciu pacynek 
przywiezionych przez Autora młodzi widzowie mogli stworzyć mini-teatrzyk oparty 
na przygodach Pana Kuleczki. Dzieci wcieliły się w rolę bohaterów czyli kaczki 
Katastrofy, psa Pypcia, muchy Bzyk-Bzyk zaś Panem Kuleczką był sam pisarz, który 
w takcie spotkania czytał fragmenty swoich książek. Atrakcją okazał się również 
kolorowy worek z rekwizytami. 
Po spotkaniu uczestnicy mieli chwilkę na rozmowy z Wojciechem Widłakiem i 
autograf od sympatycznego Autora. Na koniec były wspólne pamiątkowe zdjęcia, a 
później dzieci zwiedziły wystawę ph ,,Spójrz na wojnę". Dziękujemy za miłe 
spotkanie!  

-18 października odwiedziła naszą bibliotekę klasa II z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im . Jana Pawła II w Żurominie w ramach lekcji bibliotecznej. 
Uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem Powiatowo –Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Żurominie oraz z zasadami korzystania z zasobów i usług, jakie oferuje 
biblioteka. Przybliżyliśmy młodzieży nasz katalog on-line wyszukiwania książek w 
systemie ALEPH i zapoznaliśmy z jego możliwościami ułatwiającymi korzystanie z 
biblioteki. 
Na zakończenie każdy otrzymał zakładkę do książki z podstawowymi informacjami o 
bibliotece.  

 

-18 października odwiedzili naszą bibliotekę również uczniowie z Zespołu Szkół 
Specjalnych w Żurominie. Przeczytali chętnie bajkę o ,,Słowiku” i z zaangażowaniem 
grali w gry, które sprawiły im wiele radości. Nie obyło się bez słodkiego poczęstunku.  

 

-23 października  Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie gościła 
uczniów klasy II Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie. 
Zajęcia poświęcone były dzieciństwu Karola Wojtyły . Przygotowana prezentacja 
multimedialna przeniosła dzieci do Wadowic gdzie Karol się urodził, chodził do 
szkoły, rozwijał swoje zainteresowania i spędzał czas na zabawie. Mamy nadzieję, że 
najmłodsze pokolenie, które nie poznało Karola Wojtyły - Jana Pawła II będzie 
pamiętało o najwybitniejszym Polaku. W ramach podsumowania spotkania uczniowie 
rozwiązali quiz „Jak dobrze znamy Karola Wojtyłę”. 
Na zakończenie dzieci otrzymały cukierki. Dziękujemy za miłe spotkanie!  

 

-24 października w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie 
odbyły się zajęcia edukacyjne dla klas III SP nr 2 w Żurominie pod hasłem –„Jan 
Brzechwa jakiego nie znamy”. 
W tematykę spotkania wprowadziła uczniów prezentacja multimedialna, która 
przybliżyła najważniejsze wydarzenia z czasów dzieciństwa poety. Dzieci poznały 
jego marzenia, zainteresowania oraz dowiedziały się dlaczego Jan Brzechwa został 
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pisarzem. Nie zabrakło głośnego czytania wybranych wierszy poety. Później wszyscy 
przenieśli się do „Akademii Pana Kleksa” na lekcję kleksografii. Dzieci zaśpiewały 
piosenkę pt. ,,Kaczka Dziwaczka” i rozwiązały quiz ,,Milionerzy”.  
Po zajęciach uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili wystawę ph. ,,Spójrz na wojnę”. 
Na zakończenie wszyscy otrzymali zakładki i zostali zaproszeni do odwiedzania 
biblioteki.  

 

21 i 22 października odbyły się kolejne spotkania w ramach projektu FRSI i 
Narodowego Banku Polskiego „O finansach…w bibliotece” realizowanego w 
Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie. Tym razem poznaliśmy 
moduł: „Bezpieczne finanse w sieci. Jak nie dać się oszukać ani wykorzystać w 
internecie ?”. Temat okazał się bardzo ciekawy dla naszych uczestników. 
Zabezpieczenia na jakie zwróciliśmy im uwagę zainteresowały wszystkich. Mało tego 
stwierdzili, że chętnie z nich skorzystają przy zabezpieczaniu swoich kont 
internetowych i wyborze haseł.  

 

- 24 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie, 
Powiatowo - Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie zorganizowała spotkanie z 
Marcinem Kydry ńskim, radiowcem, podróżnikiem, fotografem, reporterem, 
organizatorem koncertów i festiwali oraz autorem książek: „ Biel. Notatki z Afryki” i „ 
Muzyka moich ulic. Lizbona”. 
Charakterystyczny głos, który najczęściej można usłyszeć w radiowej „Trójce”, gdzie 
prowadzi niedzielną „Siestę”. Niebywała osobowość, człowiek o wspaniałym 
poczuciu humoru i wysokiej kulturze osobistej. Witając uczestników spotkania 
dziękował za to, że chcieli spędzić późne popołudnie w jego towarzystwie.  
„Biel”, bo tak skrócił tytuł książki sam autor i takiej formy używał podczas wieczoru, 
powstawała w trakcie jego wielu podróży do Afryki na przestrzeni 25 lat. Afryka jest 
piękna i egzotyczna, pełna sprzeczności, bogactwo sąsiaduje z biedotą, a oazy spokoju 
z krajobrazem wojen. Marcin Kydryński przyznał „Uroda tamtejszych ludzi urzekła 
mnie” - tak zwierzał się zebranej publiczności. To fascynację widać na fotografiach, 
które ilustrują książkę. Można stwierdzić, że „Biel”ma więcej wspólnego z albumem 
ze zdjęciami niż beletrystyką”. Bardzo często fotografia mówi więcej niż słowa. Na 
pytanie prowadzącego spotkanie Adama Ejnika- „Dlaczego Afryka?” Marcin 
Kydryński wyjaśnił - „że zakochał się w Afryce dzięki książkom. Co prawda pierwsza 
fascynacja to ...Muminki, ale następnie m.in. proza Ryszarda Kapuścińskiego”. 
Opowiadając o książce "Lizbona. Muzyka moich ulic" gość zwrócił uwagę, że nie jest 
ona przewodnikiem turystycznym po portugalskiej stolicy (choć bardzo często jest 
wykorzystywana w ten sposób). To opis miasta, wrażeń i wspomnień oraz 
codziennego życia nad Tagiem. Fotografie uzupełniają tylko subiektywny obraz 
Lizbony, pokazując mieszkańców i ich życie w jednym z najpiękniejszych miast na 
świecie. To też swoiste podziękowanie miastu od autora. Marcin Kydryński we 
wstępie do książki wyjaśnia: "Zdjęcia nie miały być ładne. Miały być inne, takie 
jakich nie zobaczycie w żadnej książce o Lizbonie, a mam ich całą półkę". 
Podczas spotkania rozmowy toczyły się nie tylko wokół książek i fotografii, ale 
również wokół muzyki i wielkich osobowości świata kultury. 
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Na zakończenie Marcin Kydryński podpisywał książki i płyty oraz chętnie pozował do 
zdjęć, a my dziękowaliśmy za to, że odwiedził Żuromin.  
Pożegnał nas głosem, który zapewne niedługo znów usłyszymy tylko z  

radiowej anteny- „Zapraszam na dwie godziny niezobowiązującej, niczym nie 
skrępowanej muzyki przyjaznej człowiekowi...”  

Partnerzy wydarzenia: Urzęd Gminy i Miasta Żuromin, LDM Electronic sp.z o.o.  
Patroni  medialni : Radio 7, Kurier Żuromiński , Tygodnik Ciechanowski.  

Statystyka : W wydarzeniach bibliotecznych w październiku   uczestniczyło  693 
osóby .  

 
 
 
Listopad 2019 

 -4 listopada w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie odbyły się 
zajęcia edukacyjne, w których uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w 
Żurominie.  
Nawiązując do tematyki zajęć wykorzystaliśmy krótki film animowany pt. „Polskie 
symbole narodowe”. Z filmu uczniowie dowiedzieli się o powstaniu państwa 
polskiego. Jak wygląda godło Polski? Co symbolizuje biel i czerwień? Dlaczego 
"Mazurek Dąbrowskiego" jest wyjątkową pieśnią patriotyczną? Ważnym punktem 
zajęć było układanie puzzli, śpiewanie hymnu i wykonywanie godła Polski. Dzieci z 
ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem wykonywały wszystkie zadania.  

 

 -4 i 5 listopada  uczestnicy projektu „O finansach… w bibliotece” realizowanego 
dzięki FRSI i Narodowemu Bankowi Polskiemu w naszej bibliotece zanurzyli się w 
wirtualny świat zakupów. Staraliśmy się udowodnić, że zakupy przez internet to łatwa, 
wygodna i przyjemna forma spełniania różnych zachcianek. Ponadto uczestnicy z 
wielkim zainteresowaniem obejrzeli filmik na temat metody płatności jaką jest BLIK. 
Podczas ćwiczeń mogliśmy też poznać bliżej oczekiwania i obawy związane z 
omawianym tematem.  

 - 5 listopada  uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie 
uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych pt. „Polskie symbole narodowe”. 
Zajęcia miały na celu przybliżenie uczniom dziejów Polski i Polaków oraz polskich 
symboli narodowych – godła, flagi i hymnu. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli 
się, dlaczego godłem Polski jest biały orzeł. Jak zmieniał się jego wizerunek na 
przestrzeni dziejów naszej ojczyzny i czy zawsze miał koronę. Młodzież doskonale 
wiedziała, co symbolizują kolor biały i czerwony na fladze oraz kiedy nasza flaga ma 
swoje święto. Uczniowie poznali też historię powstania hymnu napisanego przez 
Józefa Wybickiego na cześć polskiego wojska i jego dowódcy Jana Henryka 
Dąbrowskiego.  
Na koniec był słodki poczęstunek.  
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 -5 listopada w Powiatowo - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie odbyły się 
również zajęciach pod hasłem „Polska droga do niepodległości”, w których 
uczestniczyli uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie. 
W ramach zajęć uczniowie dowiedzieli się jak to się stało, że Polska utraciła 
niepodległość i na 123 lata zniknęła z mapy Europy. W jaki sposób i dzięki komu ją 
odzyskała. Zapoznali się historią polskich walk o odzyskanie wolności. Poznali 
najważniejszych bohaterów – Twórców Niepodległej Polski. Dowiedzieli się, dlaczego 
warto obchodzić Narodowe Święto Niepodległości. Na koniec uczniowie sprawdzili 
swoją wiedzę w quizie Milionerzy. Nie zapomnieliśmy także o słodkim poczęstunku.  

6 listopada  gościliśmy w naszej bibliotece dzieci i rodziców uczęszczających na 
zajęcia do Akademii Kolorów. Maluszki wysłuchały bajki ,,O rybaku i złotej rybce” 
oraz chętnie bawiły się na dywanie interaktywnym. Było miło i wesoło!  

 

 -6 listopada po raz kolejny spotkały się uczestniczki Dyskusyjnego Klubu Książki  
działającego przy Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie. 
Tematem dyskusji była książka pani Agi Sarzyńskiej ,,Barszalona”. Jest to debiutancka 
powieść autorki, która stara się w niej znaleźć swoje miejsce na ziemi lub 
odpowiedzieć na pytanie jak odnaleźć szczęście w życiu, które nie zawsze jest 
stateczne. Jak możemy przeczytać w recenzji na książce: ,,Barszalona – stan umysłu, 
styl życia, które udzielają się niemal wszystkim mieszkańcom kolorowej dzielnicy 
Barcelony, kojarzonej głównie z emigrantami i prostytutkami. Raval to coś więcej niż 
Hiszpania, coś więcej niż Katalonia, coś więcej niż Barcelona. To miasto w mieście. 
Panie stwierdziły, że dla nich książka niezbyt łatwa w odbiorze, lecz dyskusja na jej 
temat nie miała końca. Odbierana jako zbeletryzowany reportaż może się podobać i na 
pewno warto po nią sięgnąć. Polecamy!  

  - 8 listopada  do Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie 
przyjechał ,,Teatr przy stoliku”. Aktorzy –Wiesława Szymańska i Marian Czarkowski, 
zaprezentowali ,,Oto czulent na dzisiejszy szabat…”. Opowieść przywołuje barwny 
świat żydowskiej obyczajowości będącej już tylko wspomnieniem wciąż jednak 
inspirującym nowe pokolenia. 
Przywiązanie do tradycji, pielęgnowanie domowych rytuałów, umiłowanie muzyki, 
tańca i klezmerów, przewrotny humor, miłość uświęcona pod baldachimem, interes 
pobłogosławiony przez rabina, czyli nieobecna w dzisiejszej rzeczywistości harmonia 
sacrum i profanum. Wszystko to możliwe i tak barwne było tylko w tej kulturze. 
Uczniowie wraz z nauczycielami z Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie byli 
zachwyceni występem aktorów. 
Na koniec były wspólne zdjęcia poszczególnych klas. Dziękujemy za mile spędzony 
czas!  

- 11 listopada  Powiatowo - Miejska Biblioteka w Żurominie również uczestniczyła w 
101 obchodach Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zostały złożone kwiaty przy 
pomniku Józefa Pilsudskiego.  

 -12 listopada bibliotekarka z Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Żurominie poprowadziła lekcję biblioteczną pod hasłem „Polska droga do 



str. 139 
 

niepodległości” w Szkole Podstawowej w Gościszce. Uczestniczyli w niej uczniowie 
klas IV-VIII. W ramach zajęć dowiedzieli się jak to się stało, że Polska utraciła 
niepodległość i na 123 lata zniknęła z mapy Europy. W jaki sposób i dzięki komu ją 
odzyskała. Zapoznali się historią polskich walk o odzyskanie wolności. Poznali 
najważniejszych bohaterów – Twórców Niepodległej Polski.  

 

ZAKOŃCZENIE ZWIEDZANIA WYSTAWY  
- 13 listopada w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie zakoń-
czyło się zwiedzanie wystawy ph. „Spójrz na wojnę” upamiętniającej 80-tą rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. Można było zobaczyć eksponaty z czasów II wojny 
światowej, dokumenty, zdjęcia, mundury oraz broń. 

 

 
Był to wspólny projekt Żuromińskiej Grupy Historycznej oraz Powiatowo - Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Żurominie, partnerem wydarzenia był Urząd  
Gminy i Miasta Żuromin. Dziękujemy szczególnie za jej zwiedzanie uczniom ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie, Szkoły Podstawowej w Będzyminie, Szkoły 
Podstawowej w Raczynach, Szkoły Podstawowej w Lutocinie, Szkoły Podstawowej w 
Gościszce, Szkoły Podstawowej w Zielonej, Szkoły Specjalnej w Żurominie, z Liceum 
Ogólnokształcącego, Internatu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie, po-
dopiecznym z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie oraz 
osobom indywidualnym. 

 

-12 listopada  odbył się w naszej żuromińskiej bibliotece wykład na temat „ 
Dziedziczenia i prawa spadkowego”, który poprowadziła mecenas Magdalena 
Sawicka. Wykładu wysłuchali uczestnicy projektu „O finansach… w bibliotece” 
realizowanego przez FRSI i Narodowy Bank Polski. Cieszy nas bardzo, że wykład i 
jego tematyka wzbudziły duże zainteresowanie wśród emerytów, ponieważ w 
spotkaniu uczestniczyły również osoby spoza projektu. Wykład był wstępem do 
spotkania edukacyjnego: „Dziedziczenie. Wiedza, która zapewni spokój Tobie i Twoim 
bliskim”. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje ułatwią zrozumienie modułu.  

 -14 listopada w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie 
gościliśmy uczniów z Liceum Ogólnokształcącego, którzy odwiedzili nas po raz 
kolejny w ramach Akademii Niepodległości. Wykład pt. ,,Wyprawa Wileńska 1919 
roku” wygłosił dr hab. Piotr Szlanta. Młodzież wzbogaciła wiedzę o nowe informacje. 
Dziękujemy za spotkanie.  

 -15 listopada panie z Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie 
odwiedziły uczniów z Zespołu Szkół w Żurominie. Przeczytały dwie bajki w trzech 
grupach za pomocą teatrzyku Kamishibai pt. ”Dziewczyna z zapałkami” i „O wilku i 
siedmiu koźlątkach”. Bardzo nas cieszy, że do czytania tradycyjnie włączyła się 
młodzież szkolna.  

 -18 i 19 listopada odbyły się kolejne warsztaty z projektu „ O finansach…w 
bibliotece. Edycja 6” realizowanego w naszej bibliotece dzięki FRSI i Narodowemu 
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Banku Polskiemu. Warsztaty tym razem były uzupełnieniem wykładu z Panią Mecenas 
i dotyczyły Dziedziczenia. Zagadnienie to cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem wśród uczestników. Na zakończenie spotkania obiecali odrobić 
pracę domową i napisać własnoręcznie testament. Nie obyło się jak zwykle bez 
słodkiego poczęstunku.  

 

 -19 listopada  panie z Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie 
odwiedziły uczniów w Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach. 
Bibliotekarki przeczytały dwie bajki za pomocą teatrzyku Kamishibai w dwóch 
grupach – grupie przedszkolaków i klas I-III. Opowiadania pt. ”O rybaku i złotej 
rybce” i „O wilku i siedmiu koźlątkach” bardzo spodobały się dzieciom. Dziękujemy 
za miłe spotkanie i do miłego zobaczenia !  

 -20 listopada  gościem Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie był 
Marcin  Meller  – historyk, dziennikarz, prezenter, podróżnik, współautor (z Anną 
Dziewit-Meller) książki o Gruzji. 
Przybyli na spotkanie sympatycy i czytelnicy pana Marcina z uwagą i ogromnym 
zainteresowaniem wysłuchali fascynujących opowieści o tym pięknym kraju.  
Gość o Gruzji mówi - ,,Nie jestem znawcą, ale miłośnikiem”. Licznie zgromadzona 
publiczność na pewno po spotkaniu stwierdziła zupełnie coś innego. Swoimi 
opowieściami o przeżytych przygodach, ale również codziennym życiu Gruzinów, 
barwnymi anegdotami zapewne zachęcił słuchaczy do podróży.  
Spotkanie przebiegało w rodzinnej atmosferze. Na koniec każdy chętny mógł zrobić 
sobie zdjęcie z naszym gościem oraz otrzymać dedykację w książce autora.  

Partnerzy wydarzenia  : Urząd Gminy i Miasta Żuromin oraz partnerni  medialni : 
Radio 7, Kurier Żuromiński , Tygodnik Ciechanowski. 

„Zmaluj CO Ś z It's my t-shirt!”  

 -21 listopada w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie odbyły się 
wesołe i pełne atrakcji warsztaty z panią Emilią Madej. Spotkania przedszkolaków z 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie będą trwały trzy dni. Pierwszego dnia dzieci 
malowały na tkaninie - wykonały worko-plecaki, które przyozdobiły wybranym przez 
siebie wzorem oraz specjalną pieczątką z logiem biblioteki. 

Podczas warsztatów dzieci mogły rozwinąć swoją wyobraźnię, umiejętność skupienia 
się na wykonaniu projektu. Mali artyści byli szczęśliwi, że tworzą coś dla siebie. 

 

 -22 listopada w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie odbyły się 
kolejne wesołe i pełne atrakcji warsztaty z panią Emilią Madej. Drugiego dnia dzieci 
tworzyły ceramiczne kubeczki z literkami. 

Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie starały się dokładnie 
wykonać swoje prace. Kubeczki pięknie się prezentowały! Później mali artyści zagrali 
na dywanie interaktywnym. 
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- 25 listopada  w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie odbyły 
się trzecie, a zarazem ostatnie w tym roku warsztaty z panią Emilią Madej. Dziś 
przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie tworzyły zakładki do książek. 
Dzieci starały się dokładnie wykonać swoje prace. Zakładki były wykonywane 
farbami co dało wspaniały i kolorowy efekt. Później mali artyści zagrali na dywanie 
interaktywnym. 
To były wesołe trzy dni:) Dziękujemy!  

 -25 listopada  w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie odbyły 
się również warsztaty z ilustratorem Danielem de Latour. Nasz gość przeczytał 
wybrane fragmenty książki ,, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”. Dzieci z 
zaciekawieniem wysłuchały opowiadania i narysowały własną skarpetkę, wymyślając 
jej charakter, przygody i marzenia.  

 

 -26 listopada Z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora rok 2019 został ogłoszony 
Rokiem Stanisława Moniuszki. Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w 
Gościszce z uczestniczyli w zajęcia pod hasłem Stanisław Moniuszko – twórca opery 
narodowej.  
Celem zajęć było przede wszystkim przybliżenie postaci sławnego polskiego 
kompozytora Stanisława Moniuszki, o którym większość z nas zbyt mało wie. Poznali 
dorobek kompozytorski, w którym znajduje się ponad 300 pieśni, opery, muzyka 
teatralna, baletowa i religijna. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego Stanisława 
Moniuszko stał się twórcą opery narodowej i nazywał siebie "tatulczykiem"? W 
trakcie zajęć wysłuchali pieśni „Prząśniczka ” i zarazem dowiedzieli się, że 
prząśniczka to nie prządka, ale część kołowrotka - wąska deseczka, do której 
przywiązywano przędziwo. Nie zabrakło zadań edukacyjnych dotyczących Stanisława 
Moniuszki i jego muzyki.  

- 25 i 26 listopada uczestnicy projektu „ O finansach…w bibliotece. Edycja 6” 
prowadzonego przez bibliotekarki z Żuromina w ramach projektu organizowanego 
przez FRSI i Narodowy Bank Polski zapoznali się z ostatnim, wybranym przez siebie 
modułem. Tym razem dowiedzieliśmy się o płatnościach bezgotówkowych, a 
przysłowiowy 1 grosz na szczęście był wesołym akcentem naszego spotkania. 
Uczestnicy spotkań byli bardzo aktywni i ciekawi nowych doświadczeń oraz 
sposobów płatności bezgotówkowych. Był to ostatni moduł i uczestnikom projektu 
zrobiło się bardzo smutno, że to już praktycznie koniec. Dlatego też prowadzące w 
ramach akcji „Podaj dalej” zaprosiły wszystkich kursantów na uroczyste zakończenie 
projektu z możliwością podzielenia się wrażeniami z naszych spotkań z 
bibliotekarkami z terenu całego powiatu żuromińskiego, aby zachęcić je przystąpienia 
w kolejnej edycji projektu.  

 

-26 listopada w naszej bibliotece gościliśmy dzieci z Przedszkolna nr 1 Żurominie z 
okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia obchodzonego 25 listopada. Najmłodsi 
poznali dzięki prezentacji historię ulubionej Przytulanki oraz misiowych bohaterów 
książek i filmów animowanych. 
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Dzieci obejrzały fragmenty filmów animowanych o misiu Colargolu i Uszatku. Na 
zakończenie pobawiły się na dywanie interaktywnym oraz dostały misiowe lizaki. Nie 
obyło się bez wspólnego zdjęcia. 

 

- 27 listopada odbyło się spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki  
działającego przy Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie. Na 
spotkaniu tradycyjnie omawialiśmy nowo przeczytane książki.   

 

- Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia 28 listopada w Powiatowo – 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie gościliśmy aktorów z Teatru „Edu-
Artis”. Przedstawili spektakl pt: „Bajkowy świat małego Misia” dla dzieci z 
Przedszkola nr 2 w Żurominie, Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 
w Żurominie, Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Gościszce oraz Oddziału 
Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurominie. Aktorzy wcielili się w 
postacie Misi, Misia, Pana Kleksa, Pszczółki oraz Czarownicy, która latała na miotle z 
dziećmi. Było miło i wesoło! Dziękujemy za wspaniałe spotkanie.  

Statystyka : w wydarzeniach w listopadzie  uczestniczyło 619 osób.  

 

Grudzień  2019  

 

 -2 grudnia  Powiatowo - Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie zorganizowała 
warsztaty bożonarodzeniowe dla uczniów Szkoły Specjalnej w Żurominie. 
W atmosferę magicznych Świąt Bożego Narodzenia wprowadziło zebranych 
opowiadanie pt. ,,Wigilia”. Rozmawialiśmy o tradycjach i zwyczajach kultywowanych 
w naszych domach i przekazywanych z pokolenia na pokolenie. W trakcie zajęć 
uczniowie wykonywali różnokolorowe bombki, które sprawią, że ich choinki będą 
jeszcze bardziej wyjątkowe:) 
Dziękujemy za udział w zajęciach.  

 Spotkanie z Szymonem Hołownią . 

Świat trzeba zmieniać po centymetrze, tak uważa Szymon Hołownia, który 3 grudnia  
był gościem Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie. Znany 
dziennikarz, publicysta i pisarz odpowiadał na pytania prowadzącego spotkanie 
redaktora Radia 7 Adama Ejnika i licznie przybyłej publiczności. Dotyczyły one m.in. 
książki „Boskie zwierzęta”, ekologii oraz przyszłych życiowych planów gościa. 
Pan Szymon w swoich książkach tłumaczy prawdy wiary na współczesny język – 
sięga po różne przykłady z popkultury, skłania do refleksji oraz rozbawia. Dobitnie 
akcentuje wpływ środowiska na nasze życie.  
Podczas spotkania można było zakupić książki Szymona Hołowni, otrzymać 
dedykację, zrobić zdjęcie i „kuluarowo” zamienić kilka słów.  
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Partner wydarzenia: Urzęd Gminy i Miasta Żuromin. 
Patroni  Medialni  : Radio 7 i Kurier  Żuromiński  
 

- 4 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki  
działającego przy Powiatowo- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie. Tematem 
dyskusji była książka „Bellevue” – Iwony Dobrakovovej. Książka porusza bardzo 
ważny temat w dzisiejszym świecie - samoakceptacji, zaburzeń osobowości, 
wszechobecnych stanów depresyjnych. 
To miały być niezapomniane wakacje w Marsylii. Ucieczka od słowackiej nudy. 
Wolontariat w ośrodku dla niepełnosprawnych, międzynarodowe towarzystwo i 
popołudnia spędzane na plaży. Tymczasem ciągła konfrontacja z chorobą, bólem i 
brakiem fizycznej sprawności powoduje, ze dla Blanki pobyt w ośrodku Bellevue 
przemienia się w koszmar. Nieakceptująca swojej cielesności Blanka popada w 
obsesje, że jej własne ciało kiedyś ją przechytrzy, a ona skończy jak jej podopieczni: 
bezradna i zdana na innych. 
Możliwe, że aura nie sprzyja czytaniu tego typu literatury, ale warto czasem zapoznać 
się i z taka tematyką.  

 

- 5 grudnia bibliotekarki z Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie 
odwiedziły dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Zielonej. Celem wizyty były 
warsztaty decoupage. Jako, że mamy czas przedświąteczny przygotowywaliśmy 
świąteczne dekoracje – bombki. Kiedy był czas przerwy w pracy artystycznej dzieci 
śpiewały nam piękne świąteczne piosenki. Atmosfera była wyjątkowa i świąteczna. 

 -6 grudnia  zakończenie projektu: ,O finansach… w bibliotece” to projekt Fundacji 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizowany z Narodowym Bankiem Polskim 
w ramach programu edukacji ekonomicznej. W 6 edycji projektu wzięło udział 100 
placówek bibliotecznych, w tym nasza biblioteka. 6 grudnia spotkali się 24 uczestnicy 
żuromińskiej edycji na uroczystym zakończeniu. Spotkanie miało również charakter 
,,podaj dalej”, gdyż do udziału w nim zaprosiliśmy biblioteki z terenu powiatu 
żuromińskiego. Warto nadmienić, że tylko nasza biblioteka jak dotąd brała udział w 
projekcie. Także uczestnicy zachęcali bibliotekarki z innych placówek do udziały w 
projekcie. Wyrazili również prośbę, aby nastąpił ciąg dalszy… czyli zostaliśmy 
zobligowani do zgłoszenia się w kolejnej edycji projektu. Uczestników już mamy 
zapewnionych.  

- 9 grudnia  gościliśmy w naszej bibliotece uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w 
Żurominie. Młodzież odwiedziła nas w ramach warsztatów świątecznych. Tym razem 
robiliśmy bombki metodą decoupage. Młodzi artyści byli bardzo zaangażowani, 
wystarczy spojrzeć na ich zakończone prace. Miłym akcentem były czekoladowe 
mikołaje dla każdego uczestnika warsztatów.  

 9 grudnia -Rodzicowo - strefa spotkań i wiedzy to 5 krótkich wkładów, które zostały 
zorganizowane dzięki partnerstwie Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Żurominie i Akademii Kolorów dla młodych rodziców. Zostały poruszone tematy 
rozwoju dziecka w wielu sferach: edukacja w tym metoda Montessori i czytelnictwo, 



str. 144 
 

zdrowie czyli budowanie odporności, relacja rodzic dziecko w kontekście postaw 
rodzicielskich oraz metody NVC.  

Mamy nadzieję spotkać się ponownie w większym gronie by szerzyć aktualną wiedzę 
o dziecku. 

 

-10 grudnia odbyły się w bibliotece kolejne warsztaty dekorowania świątecznych 
bombek metodą decoupage. Tym razem uczestniczyły w nich Panie ze Stowarzyszenia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żurominie.  

 

-11 grudnia do Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie przyjechał 
Teatr Maska. Aktorzy przedstawili spektakl pt. ,,Świąteczny dar – magia i czar”. 
Jest to pouczająca opowieść o marzeniach, odwadze i przyjaźni, osadzona w bajecznej, 
zimowej scenerii. 
Któż z nas nie pamięta z dzieciństwa wyglądania przez okno w oczekiwaniu na św. 
Mikołaja? Wtedy pojawia się uczucie niepewności, czy byliśmy wystarczająco 
grzeczni, żeby dostać prezenty. Ta mądra historia zmusi nawet najbardziej 
sceptycznego widza do refleksji nad sobą i swoim postępowaniem. Mały Tygrysek i 
jego przyjaciele zabrali najmłodszych w wyprawę pełną przygód i odkryć. Ten 
spektakl porusza także bardzo istotny temat - radosnego oczekiwania. Ukazuje magię 
Świąt i ich wartość w życiu człowieka. 

Na widowisko przybyli do nas uczniowie wraz z opiekunami z Oddziału 
Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1, z Przedszkola Samorządowego nr 2 w 
Żurominie oraz z Zespołu Szkół Specjalnych.  

- 11 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego 
Klubu  Książki  działającego przy Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Żurominie. Na spotkaniu tradycyjnie opowiadaliśmy historie bohaterów przeczytanych 
książek. 

- 12 grudnia -Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego Pocztówka 
Bożonarodzeniowa 
 został rozstrzygnięty  cykliczny konkurs plastyczny  
,,Pocztówka Bożonarodzeniowa” 

Na konkurs wpłynęło 204 prace ze szkół podstawowych. W tym 132 prace w kategorii 
klas 0 - III, 72 prace w kategorii IV – VIII. 
 

- 12 grudnia w Powiatowo - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie miało 
miejsce spotkanie autorskie z Iwoną Kienzler - znaną popularyzatorką historii i 
autorką bestsellerowych książek biograficznych. Tematem spotkania autorskiego była 
książka pisarki „Wojenne losy przedwojennych gwiazd”.  
(…) Przedwojenne gwiazdy kina i kabaretu były celebrytami swoich czasów. 
Zawierucha dziejowa, czyli II woja światowa diametralnie zmieniła ich życie. Znaczna 
część przedwojennych artystów, zwłaszcza tych żydowskiego pochodzenia musiała 
uciekać z kraju, inni stanęli przed wyborem życia w biedzie, kelnerowania lub 
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występów w teatrach koncesjonowanych przez okupanta. O tym jak potoczyły się 
okupacyjne losy Eugeniusza Bodo, Hanki Ordonówny, Iny Benity czy Mieczysławy 
Ćwikli ńskiej i innych gwiazd, a także jak zginął zdrajca-Igo Sym, opowiada właśnie ta 
książka. 

-13 grudnia w Powiatowo - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie miało 
miejsce spotkanie autorskie z Przemysławem Wechterowiczem – pisarzem, 
autorem książek dla dzieci. Napisał wiele książek, m.in. ,,Proszę mnie przytulić”, 
,,Być jak tygrys”, ,,Uśmiech dla żabki”, ,,Mrówka wychodzi za mąż”, „W pogoni za 
życiem”. Każdy jego tekst gwarantuje dobrą zabawę. Gość barwnie opowiadał o 
bohaterach książek, a opowieści przeplatał zagadkami, które wcale nie były łatwe. 
Podczas spotkania z autorem dzieci chętnie angażowały się i odgadywały postaci z 
historyjek przedstawianych przez pana Przemysława. 
Dziękujemy opiekunom i uczniom Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie oraz 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurominie za udział w spotkaniu. 

 

- 17 grudnia do Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie przyjechał 
Teatr Maska. Spektakle bardzo podobają się dzieciom, dlatego aktorzy często goszczą 
w naszej bibliotece. 

Dziś tematem naszego spotkania była opowieść o dobrym wychowaniu na podstawie 
znanych wierszy Jana Brzechwy. Tytuł przedstawienia brzmi: ,,W leśnym sadzie 
niejeden bohater dziś zasiądzie”. Oto krótki opis – akcja rozgrywa się w leśnym 
sądzie, gdzie na czele prawa stoi sędzia- Tygrys. Zwierzę dba o to, by w lesie panował 
ład i porządek. Niestety, jak to czasem bywa w lesie także znaleźli się delikwenci, 
którzy nic nie robią sobie z zasad dobrego wychowania. Jedną z takich osób jest Pani 
Kłamczewska, której zdarza się „naginać prawdę” przy pierwszej nadarzającej się 
okazji. Pod lupę została wzięta także Zosia Samochwalska. Ona zaś nie wie czym jest 
pokora i skromność. Wkrótce na salę wchodzi ostatni już oskarżony, którym jest misia 
Ciamcia. Lenistwo to jej drugie imię. Nie ma mocnych, by coś skłoniło ją do choćby 
nawet najmniejszego wysiłku. Mądry sędzia zawsze wymierza sprawiedliwą karę. 
Sędzia Tygrys dobrze wie, co zrobić, aby zmienić nawyki naszych delikwentów. Finał 
rozprawy jest bardzo zadowalający. 

 -19 grudnia  odbyło się w naszej bibliotece uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom 
i wyróżnionym w konkursie plastycznym ,,Pocztówka Bożonarodzeniowa”, który 
organizowany jest rokrocznie pod patronatem honorowym Starosty Żuromińskiego. 
Na konkurs wpłynęły 203 prace dzieci od 6 do 14 lat, które były oceniane w dwóch 
kategoriach wiekowych. Wręczenie nagród poprzedził występ uczennic LO w 
Żurominie: Wiktorii Żelaźnickiej, Moniki Kaźmierczak, Sandry Pesta i Kai 
Jabłońskiej, które zaśpiewały piękne piosenki okolicznościowe i nie tylko.  

Statystyka : W wydarzeniach bibliotecznych w  grudniu  uczestniczyło 397 osób .  

 

Dodatkowe informacje:  
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- raz w miesiącu  miały miejsca spotkania dyskusyjnych klubów książki działających 
przy bibliotece : DKK dla Dorosłych oraz Młodzieżowego Klubu Książki ( wymie-
nione w  wydarzeniach)   

W roku 2019 bibliotekarki  zorganizowały  i przeprowadziły   : łącznie 17  lekcji bi-
bliotecznych  z zakresu edukacji  bibliotecznej , promocji czytelnictwa , lekcje tema-
tyczne  –  dla 415  uczniów.( wymienione w wydarzeniach). 

 
*Biblioteka  otrzymała  dodatkowe wsparcie działalności :  

− Urząd Gminy i Miasta Żuromin: kwota 1. 600 zł na zajęcia profilaktyczne dla 
młodzieży. 

− „GeoArt” Żuromin – kwota 100 zł. , 

− Bank Spółdzielczy Żuromin : kwota 1.000 zł.  

− Biblioteka  Publiczna m.st. Warszawy –Biblioteka Główna Województwa Ma-
zowieckiego na spotkania autorskie: kwota  2 950 zł.  

− Bank Paribas S.A  Żuromin kwota : 700 zł. 

−  Centrum Edukacji i Rozwoju” LOGOS”  kwota : 200 zł.  

* w 2019 roku  biblioteka  przystąpiła do : 

−−−− ogólnopolskiego projektu PARA - BUCH! KSIĄŻKA W RUCH! to nowator-
skie przedsięwzięcie łączące w sobie promocję książki popularnonaukowej, 
rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętno-
ści językowych i kształtowanie nawyku czytania. Edycję pilotażową projektu 
„Para-buch! Książka w ruch!” realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa In-
formacyjnego we współpracy z niemiecką fundacją Deutsche Telekom Stiftung. 

−−−− projektu- Małego Festiwalu „Ty i Ja” z Koszalińskim  Towarzystwem  Spo-
łeczno -Kulturalnym (kontynuacja )  

−−−− Projektu „ O finansach w bibilitece - edycja 6”.  Projekt Fundacji Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego  realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ra-
mach programu edukacji ekonomicznej. Umożliwia dorosłym użytkownikom w 
wieku 50+ skorzystanie z nowej oferty, jaką jest edukacja z zakresu finansów 
osobistych. Podczas trwania projektu przeprowadzonych  zostało  5 spotkań te-
matycznych. Biblioteka na realizacje otrzymała kwotę 2.050,00PL 

−−−− projektu  czytelniczego  -  Z książką na Start  „ Mała książka -wielki człowiek” 
- w ramach projektu  otrzymaliśmy  wyprawki czytelnicze dla dzieci  i inne ma-
teriały projektowe . 

−−−−  PROGRAMU: „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 ze środków Insty-
tutu Książki . 
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−−−− Programu Wieloletniego -  „Narodowy  Program  Rozwoju Czytelnictwa” Prio-
rytet  1 –Zakup nowości wydawniczych do bibliotek  publicznyc  ( biblioteka 
otrzymała 9 330 PL  dotacji celowej  ). 

−−−− MKiDN „Partnerstwo dla książki 2020”  w partnerstwie z Fundacją „Żywa 
Przestrzeń” - „Biblioteka Młodego i Dorosłego człowieka”.  

*Dodatkowe  środki ( zaoszczędzone ) w budżecie biblioteki wynikające ze zmian ka-
drowych m.in. na podstawie zawartej umowy  o odbywanie  stażu  przez bezrobotnego 
.            

 
 
Załącznik nr 1 – tabela wydatków 
Poniesione wydatki to m.in. 
 
§ 4170 – umowy o dzieło – 15 933,00 zł.   
 

−−−− Małgorzata Żdanowska – 585,00 
−−−− Katarzyna Węglicka – 400,00 
−−−− Jakub Skworz – 850,00 
−−−− Małgorzata Żdanowska – 410,00 
−−−− Hanna Szymborska – 500,00 
−−−− Beata Ostrowicka – 850,00 
−−−− Błażej Torański – 500,00 
−−−− Katarzyna Ziemnicka – 1000,00 
−−−− Elżbieta Lenkiewicz – 3630,00 
−−−− Izabella Klebańska – 850,00 
−−−− Zbigniew Girzyński – 928,00 
−−−− Wojciech Widłak – 950,00 
−−−− Marcin Meller – 2500,00 
−−−− Daniel de Latour – 1100,00 
−−−− Przemysław Wechterowicz – 880,00 

 
§ 4210 - materiały i wyposażenie – 35 557,99 zł.  
  

−−−− środki czystości – 937,35 
−−−− prenumerata – 7628,36 
−−−− art. biurowo-biblioteczne – 1619,56 
−−−− nagrody – 1837,11 
−−−− art. spożywcze -  3614,26 
−−−− tonery i tusze – 1635,09 
−−−− art. gospodarcze – 1363,51 
−−−− znaczki pocztowe – 648,50 
−−−− teatrzyk dla dzieci – 88,20 
−−−− folia do obkładania książek – 1761,74 
−−−− wieszak dla czytelników – 545,00 
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−−−− antyramy – 180,92 
−−−− art. promocyjne – 3524,91 
−−−−  wentylatory – 249,88 
−−−− części do komputerów – 1178,67 
−−−− pieczątki – 82,00 
−−−− krzesła – 2004,99 
−−−− regały na książki – 3059,98 
−−−− wyposażenie sali dla dzieci (gry, tablica magnetyczna, robot) – 3597,96  

 
§ 4240 – zakup książek – 19 529,10 zł. 

 
−−−− Książki – 15482,80 
−−−− Audiobooki – 4046,30 

 
§ 4260 – zakup energii – 26 672,32 zł. 
 
      - energia elektryczna – 24149,67 
      - energia cieplna – 1820,00 
      - woda –  702,35 
 
 
 
§ 4300 – usługi obce – 37 344,43 zł. 

 
− Teatr KRAK-ART – 2350,00 
− Teatr MASKA – 1600,00 
− Teatr URWIS – 1150,00 
− Teatr Edu Artis – 800,00 
− Autorzy i Spółka – spotkania autorskie – 2150,00 
− Kino Ruchome – 550,00 
− Usługa artystyczna Sylwester Domański – 900,00 
− Szczyty Afryki – pokaz slajdów – 600,00 
− STRATUS występ – 1200,48 
− Fundacja Domów Konesera występ – 1800,00 
− dystrybucja energii – 2409,85 
− wywóz nieczystości – 785,16 
− usługa noclegowa – 100,00  
− badanie lekarskie – 445,00 
− pranie firan – 120,00  
− Konserwacja Systemu Kadry i Płace – 1620,00 
− szkolenia BHP – 804,00 
− opracowanie instrukcji BHP – 246,19 
− usługi elektryczne – 226,75 
− inspektor RODO – 2000,00 
− usługa gastronomiczna – 1152,00 
− warsztaty malowania na tkaninie – 2775,00 
− spotkanie autorskie z Marcinem Kydryńskim – 2600,00 
− spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią – 3075,00 
− usługa montarzu drzwi – 5535,00 
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− przegląd sprzętu ppoz. - 350,00 
 
§ 4430 – różne opłaty i składki – 7 956,54 zł. 

 
−−−− abonament za stronę internetową – 172,99 
−−−− abonament radiowy – 469,95 
− antywirus – 266,90 
− licencja na program GOFIN-druki – 350,00 
− podatek od nieruchomości – 1988,00 
− licencja ALEPH – program biblioteczny – 3062,70 
− LEGIMI – kody – 740,00 
− ubezpieczenie mienia – 906,00 

 
 
III. Koszty 

 
Koszty utrzymania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w 2019 roku  łącznie wyniosły 437 936,33 zł.  
 
Koszty działalności operacyjnej według rachunku strat i zysków przedstawiają 
się następująco: 
 
Wynagrodzenia i pochodne  303044,43 

Zakup materiałów i energii 61644,63 

Usługi obce  39237,11 

Pozostałe  34010,16 

RAZEM 437936,33  

 
 
IV. Stan należności i zobowiązań 

 
Środki pozostałe na rachunku bieżącym na koniec roku 2019 – 3 567,45 zł. 
w tym: 
 - 726,75 - odsetki bankowe, 
 - 1747,99 - środki własne,  
 - 1092,71 -  do zwrotu do UGiM  
 
W PMBP w Żurominie na dzień 31.12.2019 r. występują należności: 
- należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS – 3190,00 
 
Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna  nie posiada zobowiązań 
wymagalnych. 
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V. Powiatowo  –  Miejska   Biblioteka   Publiczna   nie   prowadzi   zadań   
inwestycyjnych  a  przeprowadzane  remonty  dokonywane   są  w  ramach  
środków   własnych. 

 

 
 
 
 
 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 56 /2020   
                                 Burmistrza Gminy i Miasta  Żuromin  

z dnia 30 marca 2020 r. 

                                                                     

                        

Informacja 
z wykonania planu finansowego Żuromińskiego Centrum Kultury                                                            

w Żurominie za  2019 rok 
 

 
Żuromińskie Centrum Kultury w Żurominie jest samorządową instytucją kultury i prowadzi 
działalność kulturalno - oświatową w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, promocje gminy i 
miasta, działalność rozrywkową w zakresie zagospodarowania wolnego czasu lokalnej 
społeczności. Zatrudnienie na 31 grudnia 2019 roku wynosi 8 osób. 
Głównymi dochodami są dotacje z Gminy i Miasta Żuromin oraz dochody własne. 
 
 
Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco 
 
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 
I.   Przychody 
Dział Rozdz. § Nazwa Plan zł.  na 

2019r. 
Wykonanie % 

921 92109  Ośrodek Kultury    

  2480 Dotacje przedmiotowe z UGiM 650.000,00 650.000,00 100,00 

  0.830 Wpływy z Usług 235.252,71 275.934,18 117,30 

   Środki pozostałe z 2018r. 79.947,29 79.947,29  



str. 151 
 

   Odsetki uzyskane 800,00 1.401,84 175,23 

  RAZEM : 966.000,00 1.007.283,31 130,85 
 
Wpływy z usług dotyczących działu 92109 – Ośrodek Kultury – kształtują się następująco: 
 
�  wynajmy sal                                                                                             -  24.146,10 
�  wpływy za xero i drukowanie                                                                  -        880,00 
�  sekcja plastyczna, wokalna, rytmiki, ognisko muzyczne,                       -  23.785,00                                                            
�  wpływy z tyt. usług reklamowych i za  stoiska rekl.– Dni Żuromina        - 20.405,00 
�  akredytacje, wpisowe                                                                                  -  7.684,08 
�  utarg KINO                                                                                                -178.294,00 
�  wynajmy powierzchni                                                                                -    9.900,00 
�  wynajem Iveco                                                                                           -       840,00 
�  pozostałe                                                                                                     -  10.000,00       
 
Razem                                                                                                                    275 934,18 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
II. Realizacja wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej: 
 
Dział 92109 – Dom Kultury 
 

§ nazwa Plan Wydatki wykonane % 

3020 Wydatki osobowe 1.000,00 0,00 0,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

328.800,00 315.844,90 96,06 

4110 Składki społeczne - płatnik 56.300,00 53.634,61 95,27 

4120 Składki na Fundusz Pracy 8.100,00 6.974,39 86,11 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84.700,00 68.227,77 80,56 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 98.500,00 97.336,59 98,82 

4260 Opłaty za energię, ogrzewanie – 
Centrum Kultury 

39.000,00 31.605,11 81,04 

4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 1.425,00 28,50 

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 428,00 85,60 

4300 Zakup usług pozostałych 286.100,00 277.740,52 97,08 

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 800,00 785,27 98,16 

4190 Nagrody w konkursach 17.600,00 17.513,46 99,51 

4410 Podróże służbowe 5.000,00 4.161,36 83,23 
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4430 Różne opłaty i składki 21.000,00 20.825,06 99,17 

4440 Odpis na Fundusz socjalny 10.702,00 10.701,38 100,00 

4700 Szkolenia 2.898,00 738,88 25,50 

Razem  966.000,00 907.942,30 93,99 
  
Wydatki zostały pokryte dotacją przedmiotową UGiM w kwocie 650.000,00zł. oraz środkami 
własnymi w kwocie:  257.942,30zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Koszty 
 
Koszty ogółem  za   2019r w Żuromińskim Centrum Kultury wynoszą  943.270,10 zł., na co 
składają się : 
 

1.Wynagrodzenia pracowników 411.997,06 

2. Świadczenia na rzecz pracowników 73.179,53 

3. Zużycie materiałów i energii 107.699,37 

4. Usługi obce 278.882,83 

5. Pozostałe wydatki 32.522,58 

6. Amortyzacja 38.998,73 

Razem 943.270,10 
 
Opis szczegółowy kosztów: 
1. Wynagrodzenia :                                                  
-   wynagrodzenia osobowe                         -           315.442,74 
-   umowy- zlecenia                                      -            48.995,32 
-   umowy o dzieło                                       -             47.559,00 
2. Świadczenia na rzecz pracowników: 
-   ubezpieczenia społeczne                         -             54.416,88 
-   Fundusz Pracy                                         -               6.974,39   
-   Odpis na Fundusz świadczeń socjalnych-             10.701,38 
-  szkolenia                                                                   1.086,88   
3. Zużycie materiałów i energii   : 
-   zakup materiałów, wyposażenia, części  -              77.492,28   
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-   zużycie energii elektrycznej                     -               3.144,69 
-  zużycie energii cieplnej                             -             26.163,95 
-  zużycie wody                                             -                  898,45      
4. Usługi obce 
-  dystrybucja energii elektrycznej                -               7.257,85 
-  usługi telefonii stacjonarnej,  internet       -                  779,68                
-  usługi pocztowe                                         -               2.774,33 
-  dystrybucja filmów                                    -           100.668,49   
-  koncerty, usł. Kulturalne                            -             71.981,00 
-  wywóz nieczystości                                    -               2.649,87   
-  kanalizacja                                                  -               1.522,26   
-  usługi transportowe                                     -               4.291,00 
-  pozostałe usługi                                           -            86.958,35              
5. Pozostałe wydatki: 
- podróże służbowe, koszt przejazdów    
   brydżystów                                                 -              4.161,36 
- opłaty ZAIKS, PISF, ubezpieczenia           -            19.232,00     
- pozostałe wydatki                                        -             9.129,22 
  
 
 
 
 
 
 
IV. Dochody 
 
Dochody ogółem  za  2019r w Żuromińskim Centrum Kultury wynoszą  972.954,19 zł., na co 
składają się : 
 

Dochody  

2. Sprzedaż Usług – Centrum Kultury 281.738,33 

3. Dotacje z U. G. i M. 650.000,00 

4. Pozostałe przychody operacyjne 39.814,02 

5. Dochody finansowe 1.401,84 

Razem 972.954,19 
 
 
 
 
 
V. Informacje końcowe oraz Wynik finansowy na   2019r. 
 
1. Żuromińskie Centrum Kultury otrzymało dotację z Urzędu Gminy i Miasta na działalność 
bieżącą w wysokości 650.000,00 zł. W tym  Dni Miasta zostały dofinansowane dotacją z 
Urzędu  Gminy i Miasta w wysokości 100.000 zł 
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2. Wynik finansowy za  2019 rok w Żuromińskim Centrum Kultury wyniósł 29.684,09 zł. 
(zysk) 
 
 
 
 
VI. Stan środków na rachunkach bankowych oraz w kasie na 01.01.2019r. 
  
 
Środki na rachunku bieżącym       -      77.344,04 zł. 
Środki na rachunku ZFŚS             -         1.300,11 zł.. 
Środki na rachunku Pomocniczym-            167,25zł. 
Środki w kasie                                -        2.436,00zł.   
 
VII. Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2019r. 
 
Środki na rachunku bieżącym       -      99.125,33 zł. 
Środki na rachunku ZFŚS             -            155,04 zł. 
Środki na rachunku Pomocniczym-             13,68 zł. 
Środki w kasie                               -            202,00 zł.   
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Stan należności i zobowiązań 
 
1. Żuromińskie Centrum Kultury na 31.12.2019r.  posiada należności krótkoterminowe  w 
kwocie :     18.256,21 zł., na ten stan składają się : 
- należności z tytułu dostaw i usług                                                                              - 
15.998,35 zł. 
- należności z tytułu VAT                                                                                              -   
2.257,86 zł.   
 
 Należności z tyt. dostaw i usług zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2020r. 
 
 
 
 
2. Żuromińskie Centrum Kultury na 31.12.2019r. posiada zobowiązania w kwocie – 15.924,33 
zł., na ten stan składają się : 
- zobowiązania z tyt. dostaw i usług                     -    15.924,33 zł. 
 
 
Na dzień 31-12-2019 rok Żuromińskie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań 
wymagalnych. 
 
 Terminy płatności przypadają na miesiąc styczeń 2020 roku – uregulowano na początku 
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miesiąca stycznia 2020r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 

                                                do Zarządzenia Nr  56/2020 

                                   Burmistrza Gminy i Miasta  Żuromin 

                                                  z dnia 30 marca 2020 r.  

 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Żuromin 

 

 Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art.267 

ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych i zawiera: 

 

1/dane dotyczące przysługujących gminie praw własności, 

2/ dane dotyczące: 

  a/ innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności                    

      o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym,  

      wierzytelnościach, 

b/ posiadania, 

c/ dane  o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw   

     własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej    

     informacji, 

d/ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności                  

    i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, 

e/ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia  

    komunalnego, 
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Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych , sprawoz-

dań jednostek organizacyjnych. 

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 31.12.2018 roku do 31.12.2019 roku. 

Wartość brutto majątku trwałego Gminy i Miasta Żuromin na dzień 31.12.2019 roku wyniosła  

96 257 626,62 zł. 

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego 

majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych i gruntów komunalnych oraz opis 

zmian w majątku Gminy i Miasta w stosunku do roku ubiegłego : 

1.  Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia 

2.  Grunty komunalne według tytułów prawnych 

3. Grunty komunalne według sposobu użytkowania 

4. Struktura majątku rzeczowego Gminy i Miasta – Urząd Gminy 

5. Struktura majątku rzeczowego G i M Żuromin – Szkoły i Przedszkola 

6. Struktura majątku rzeczowego G i M Żuromin  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

7. Struktura majątku rzeczowego G i M Żuromin – Biblioteka 

8. Struktura majątku rzeczowego G i M Żuromin – Żuromińskie Centrum Kultury w Żurominie . 

9. Dochody uzyskane z wykonywania prawa własności 

    10. Wykaz Inwestycji w toku. 
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Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku 
 
 
Stan mienia komunalnego na terenie Gminy i Miasta Żuromin na dzień 31 grudnia   2018 r. 
 

1. Dane dotyczące praw własności  
a) Grunty: 

- Tereny zabudowane -    25,4634 ha  o wartości -  5 455 837,08 zł 
- Tereny budowlane   -        10,2396 ha   o wartości -  3 210 673,52 zł 
- Tereny przem. bud.              -            10,3898 ha   o wartości -  1 559 896,27 zł  
- Tereny zielone   -            15,1268 ha   o wartości -  1 104 499,05 zł 
 - Ogrody działkowe   -      2,1444 ha    o wartości -     210 570,31 zł 
 - Drogi    -          294,7610 ha  o wartości - 13 621 147,58 zł 
 - Pozostałe   -    34,6099 ha   o wartości  - 1 527 536,54 zł 
              łącznie 392,7349 ha          26 690 160,35 zł 
 
Stan mienia komunalnego na terenie Gminy i Miasta Żuromin na  dzień 31 grudnia  2019 r. 
 
1. Dane dotyczące praw własności  

b) Grunty 
 
- Tereny zabudowane -    25,5345 ha  o wartości -  6 761 926,05 zł 
- Tereny budowlane   -        9,3838 ha   o wartości -  3 045 582,11 zł 
- Tereny przem. bud.              -            10,1688 ha   o wartości -  1 502 993,27 zł  
- Tereny zielone   -            15,1106 ha   o wartości -  1 104 337,05 zł 
 - Ogrody działkowe   -      2,1444 ha    o wartości -     210 570,31 zł 
 - Drogi    -          295,2727 ha  o wartości -15 191 902,20 zł 
- Pozostałe   -    34,5321 ha   o wartości  - 1 245 729,33 zł 
              łącznie 392,1469 ha          29 063 040,32 zł 
 
 
2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego : 
 
a) grunty nabyte do Zasobu : 
 
-  w formie aktu notarialnego         
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                                                                 - 0,2356 ha (droga położona na działkach: 613/49  
                                                                    oraz 613/55 o łącznej pow. 0,2356 ha,  
                                                                    wartość darowizny: 106 020,00 zł). 
                
 
- w drodze Decyzji Burmistrza                - 0,0018 ha (dz. nr 606/19 położona w Żurominie, 
                                                                                     o wartości 1 080,00 zł); 
                                                                 - 0,0778 ha (dz. nr 547/4 położona w Żurominie, 
                                                                                     o wartości 46 680,00 zł). 
 
- w drodze aktualizacji ewidencji gruntów          - 0,0715 ha (aktualizacja ewidencji gruntów 
                                                                             w Kliczewie Dużym, wartość wszystkich 
                                                                             dróg została przeszacowana). 
 
 b)  ubytek mienia z Zasobu : 
 
- w drodze aktualizacji ewidencji       - 0,1207 ha (drogi, aktualizacja ewidencji gruntów 
                                                                                     w Kliczewie Dużym, wartość wszystkich 
                                                                                     dróg została przeszacowana); 
                                                          - 0,0162 ha (tereny zielone, aktualizacja ewidencji 
                                                                                     gruntów w Kliczewie Małym); 
 
                                                                 
 
 
-  sprzedaży w drodze przetargu           - 0,2590 ha (dz. nr 253 położona w Brudnicach, 
                                                                         o pow. 0,2590 ha; 
                                                                                     Rep. A Nr 6728/2019 z dn. 23.10.2019 r.); 
  
                                                               - 0,1983 ha (dz. nr 782/3 oraz nr 781/2 położone 
                                                                          w Poniatowie, o łącznej pow. 0,1983 ha; 
                                                                                     Rep. A Nr 5489/2019 z dn. 05.09.2019 r.);    
           
 
                                                               - 0,3928 ha (dz. nr 55/24 położona w Żurominie, 
                                                                         o pow. 0,3928 ha; 
                                                                                    Rep. A Nr 3115/2019 z dn. 29.05.2019 r.).  
 

 

  

 Stan mienia komu-
nalnego na dzień 31 
grudnia 2019 roku  

    

Lp.  Nazwa miejscowości Powierzchnia w ha Wartość w zł 

1. Będzymin               10,2731    1 004 310,00 

2. Brudnice 16,1925 1 761 600,55 

3. Cierpigórz 4,5303 453 030,00 

4. Chamsk               32,7580    1 023 207,00 

5. Dąbrowa  2,5269 252 690,00 
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6. Dąbrowice 12,7000 1 270 000,00 

7. Dębsk               17,7103    885 515,00 

8. Franciszkowo  6,8401 399 855,00 

9. Kliczewo Duże 9,9989 512 311,00 

10. Kliczewo Małe 12,0526 540 988,80 

11. Kosewo 3,4867 247 158,00 

12. Kruszewo 4,7429 565 000,00 

13. Młudzyn 8,6300 48 190,00 

14. Nowe Nadratowo 5,0400 161 356,00 

15. Olszewo 25,8900 38 260,00 

16. Poniatowo 44,4177 2 184 254,64 

17. Raczyny 9,5300 42 670,00 

18. Rozwozin 15,2515 50 430,00 

19. Rzężawy 8,1447 66 990,00 

20. Sadowo 3,4800 2 190,00 

21. Stare Nadratowo 2,9000 4 840,00 

22. Tadajówka 4,3258 9 050,00 

23. Wiadrowo 15,0079 1 683 930,00 

24. Wólka Kliczewska 8,6300 4 250,00 

25. Żuromin 107,087 15 850 964,33 

 ogółem             392,1469     29 063 040,32 
 

 

 

STRUKTURA MAJĄTKU W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W ŻUROMINIE  ZA 2019 rok 

 

Lp. Wyszczególnienie  
Wartość na po-
czątek okresu 

sprawozdawczego 

Zwiększenia w 
ciągu okresu spra-

wozdawczego 

Zmniejszenia w 
ciągu okresu spra-

wozdawczego 

Wartość na ko-
niec okresu spra-

wozdawczego (3 + 
4 – 5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Grunty 26 690 160,35 3 585 653,90 1 212 773,93 29 063 040,32 

2. 
Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

61 675 463,57 3 775 900,15 435 193,00 65 016 170,72 

3. 
Urządzenia tech-
niczne i maszyny 

1 024 052,46 57 235,30   1 081 287,76 
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4. Środki transportu 677 257,12 72 842,93   750 100,05 

5. Inne środki trwałe 1 372 326,66     1 372 326,66 

  Ogółem:  91 439 260,16 7 491 632,28 1 647 966,93 97 282 925,51 

 

 

 

Zestawienie środków trwałych na 31.12.2019 r  

   

  Wartość brutto umorzenia 

grunty 29 063 040,32   

budynki lokale i obiekty 65 016 170,72 24 618 647,92 

urządzenia techni. 1 081 287,76 421 551,43 

transport 750 100,05 630 130,58 

tereny zielone 1 372 326,66   

razem 97 282 925,51 25 670 329,93 

   

   

   

stan początkowy umorzeń- 23 275 960,67  

zwiększenie umorzeń        -   2 458 507,50  

zmniejszenie umorzeń      -         64 138,24  

stan początkowy umorzeń- 25 670 329,93  
 

 

 

STRUKTURA MAJĄTKU SAMORZĄDOWEGO PRZDSZKOLA NR 1 W ŻUROMINIE 

  stan na 31.12.2019   

      

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.2018 
Stan na dzień 

31.12.2019 
Zmiana wartości 

Zmiana 
stanu w % 

Konto 011 - Środki trwałe ( wartość brutto ) 

w tym: 

1. Budynki i budowle ( grupa 1 ) 
324 970,26 zł 324 970,26 zł 0,00 zł   

2. 
Maszyny urządzenia tech-

niczne  ( grupa 4 ) 3 970,00 zł 3 970,00 zł 0,00 zł   
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Razem konto 011 328 940,26 zł 328 940,26 zł 0,00 zł   

Konto 013 - pozostałe środki trwałe ( wartość brutto ) 

w tym: 

3. 
Narzędzia, przyrządy, rucho-
mości  i wyposażenia ( grupa 

8 ) 187 101,57 zł 184 251,57 zł -2 850,00 zł   

Razem konto 013 187 101,57 zł 184 251,57 zł -2 850,00 zł   

Konto 020 - wartości niematerialne i prawne ( wartość brutto ) 

w tym: 

4. 
Wartości niematerialne i 

prawne         

Razem konto 020 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł   

 Ogółem: 516 041,83 zł 513 191,83 zł -2 850,00 zł   

 

 

STRUKTURA  MAJĄTKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 
W ŻUROMINIE 

 
 

 
 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA 
31.12.2018 

STAN NA 
31.12.2019 

ZMIANA 
WARTOŚCI 

1 Budynek przedszkola+Plac 
zabaw 

650.364,22 650.364,22  

2 Pozostałe środki trwałe-
wyposażenie 

204.820,69 186.029,23  

 

 

Struktura majątku Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie na dzien 31.12.2019 

Lp. Wyszczególninie  
Stan środków                
na 31.12.2018 
rok 

Stan środków              
na 
31.12.2019rok 

Zmiana 
wartości  

Zmiana 
stanu w 
procentach 

1. Budynki i lokale (Gr.1) 5 409 704,82   5 409 704,82   0,00     

2. 
Obiekty inżynierii lądowej i wod-
nej(Gr.2) 437 324,02   437 324,02   0,00     

3. 
Maszyny i urządzenia techniczne(gr.3-
6) 34 257,46   34 257,46   0,00     

4. 
Narzędzia przyrządy, ruchomości i wy-
posażenie(Gr.8) 123 310,24   123 310,24   0,00     

5. Pozostałe środki trwałe  779 979,66   815 495,16   35 515,50     
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6. Wartości niematerialne i prawne 9 981,52   14 764,22   4 782,70     

7. Zbiory biblioteczne 162 020,59   186 217,56   24 196,97     

  Ogółem 6 956 578,31   7 021 073,48   64 495,17     

      

      

      

      

      

Struktura majątku Szkoły Podstawowej w Poniatowie na 31.12.2019 

Lp. Wyszczególninie  
Stan środków                
na 
31.12.2018rok 

Stan środków              
na 
31.12.2019rok 

Zmiana 
wartości  

Zmiana 
stanu w 
procentach 

1. Budynki i lokale 842 485,95   842 485,95   0,00     

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 412 080,47   412 080,47   0,00     

3. Maszyny i urządznia techniczne 64 506,78   64 506,78   0,00     

4. Pozostałe środki trwałe  220 710,00   238 210,00   17 500,00     

5. Wartości niematerialne i prawne 4 231,82   4 231,82   0,00     

6. Zbiory biblioteczne 24 822,86   25 822,86   1 000,00     

  Ogółem 1 568 837,88   1 587 337,88   18 500,00     

      

      

      

Struktura majątku Samorządowej Szkoły Podstawowej  w Będzyminie na 31.12.2019 

Lp. Wyszczególninie  
Stan środków                
na 
31.12.2018rok 

Stan środków              
na 
31.12.2019rok 

Zmiana 
wartości  

Zmiana 
stanu w 
procentach 

1. Budynki i lokale 161 064,37   161 064,37   0,00     

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 579 895,94   579 895,94   0,00     

3. Maszyny i urządznia techniczne 53 104,02   53 104,02   0,00     

4. Pozostałe środki trwałe  179 543,96   185 309,96   5 766,00     

5. Wartości niematerialne i prawne 99,00   1 625,01   1 526,01     

6. Zbiory biblioteczne 8 577,59   8 577,59   0,00     

  Ogółem 982 284,88   989 576,89   7 292,01     
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Struktura majątku  Szkoły Podstawowej w Raczynach na 31.12.2019 

Lp. Wyszczególninie  
Stan środków                
na 31.12.2018 
rok 

Stan środków              
na 31.12.2019 
rok 

Zmiana 
wartości  

Zmiana 
stanu w 
procentach 

1. Budynki i lokale 786 391,83   786 391,83   0,00     

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 399 741,85   411 741,85   12 000,00     

3. Maszyny i urządznia techniczne 106 699,38   106 699,38   0,00     

4. Pozostałe środki trwałe  141 879,85   142 849,64   969,79     

5. Wartości niematerialne i prawne 0,00   1 100,00   1 100,00     

6. Zbiory biblioteczne 12 279,76   12 279,76   0,00     

  Ogółem 1 446 992,67   1 461 062,46   14 069,79     

 

 

 

 

STRUKTURA MAJĄTKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻUROMINIE 
 
 
 
 

 
L.p.   Wyszczególnienie        Stan na              Stan na       Umorzenie na           Wartość netto 
                                               31.12.2018    31.12.2019     31.12.2019                 31.12.2019 
 
 
   GRUPA I 

 
1. Budynki                 1.968.039,50      1.968.039,50         1.113.449,78        854.589,72 

 
GRUPA II 

 
1. Ogrodzenie              1.184.958,94      1.184.958,94           360.964,97       823.993,97    

                                     
 
     GRUPA III,IV,VII 

 
                                            131.906,69             131.906,69        131 906,69                0,00 
Zestawy  
Komputerowe 
Gimnazjum                           4.269,57                  4.269,57          96.092,28              
91.822,71 przeksięg. 
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Na k-to 013 
 
 

 
OGÓŁEM :                       3.289.174,70         3.289.174,70       1 .701.414,02       1.587.760,68 
 

STRUKTURA MAJĄTKU SSP W KLICZEWIE DUŻYM 
 
GRUPA I 
 

1.      Budynki               111.466,20           111.466,20           77.178,33            34.287,87 
 
GRUPA IV 
 
2.    Zespoły komputerowe  44.372,32              44.372,32              44.372,32 

                                            155.838,52             155.838,52            121.550,65         34.287,87 
 
 
 
 
 

STRUKTURA MAJĄTKU  SSP W CHAMSKU 

 
L.p. Wyszczególnienie  Stan na                Stan na                      Umorzenie         Wartość netto 
                                       31.12.2018        31.12.2019               31.12.2019           31.12.2019 
GRUPA  I 

 
1.Budynki                351.649,47          351.649,47              155.336,92            196.312,55 

 
GRUPA II 

 
2. Ogrodzenie szkoły 354.163,96      354.163,96              130.693,26           223.470,70 

 
GRUPA IV 

 
3. Zestawy komput.   7.330,75             7.330,75                 7.330,75 
4. Wartości  

      niemater.i prawne  1.644,25             1.644,25                 1.644,25 
 

 
OGÓŁEM :               714.788,43         714.788,43              295.005,18         419.783,25 
================================================================              

 

 

 

 



str. 165 
 

STRUKTURA MAJĄTKU MIEJSKO - GMINNEGO                                                                                                                                                             
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                    

W ŻUROMINIE 

      

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.2018 
Stan na dzień 

31.12.2019 
Zmiana wartości 

Zmiana 
stanu w % 

Konto 011 - Środki trwałe ( wartość brutto ) 

w tym: 

1. 
Maszyny i urzadzenia 
techniczne ( grupa 4 ) 34 917,71 zł 30 976,35 zł -3 941,36 zł   

2. 
Środki transportu                                                                 

( grupa 7 ) 
36 792,60 zł 36 792,60 zł 0,00 zł   

Razem konto 011 71 710,31 zł 67 768,95 zł -3 941,36 zł   

Konto 013 - pozostałe środki trwałe ( wartość brutto ) 

w tym: 

3. 
Narzędzia, przyrządy, ru-

chomości                                                                 
i wyposażenia ( grupa 8 ) 172 336,76 zł 188 193,29 zł 15 856,53 zł   

Razem konto 013 172 336,76 zł 188 193,29 zł 15 856,53 zł   

Konto 020 - wartości niematerialne i prawne ( wartość brutto ) 

w tym: 

4. 
Wartości niematerialne                                                                 

i prawne  15 931,70 zł 15 931,70 zł 0,00 zł   

Razem konto 020 15 931,70 zł 15 931,70 zł 0,00 zł   

 Ogółem: 259 978,77 zł 271 893,94 zł 11 915,17 zł   

 

 

 

 Struktura majątku Gminy – Żuromińskie Centrum Kultury  XII 2019r. 

      

      

      

Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2019 Zmiana wartości 

Zmiana 
stanu w 
% 

1 Grunty 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 

2 Budynki i budowle 100 723,12 100 723,12 0,00 0,00 

3 Środki transportowe 144 845,00 148 345,00 3 500,00 2,42 
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4 
Urządzenia techn.i ma-
szyny 330 424,01 330 424,01 0,00 0,00 

5 
Wartości niemate-
rialne i prawne 5 715,91 5 715,91 0,00 0,00 

6 
wyposażenie, narzę-
dzia i przyrządy 373 904,57 373 904,57 0,00 0,00 

7 
Pozostałe środki 
trwałe 23 545,09 23 545,09 0,00 0,00 

  Ogółem 989 657,70 993 157,70 3 500,00   

 

 

 

 

Wykaz inwestycji w toku  

na dz. 31.12.2019r 

 

Lp. Nazwa zadania Wartość robót wykona-

nych w zł. 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie 51 840,00 

2. Projekt budowy kanalizacji deszczowej i modernizacji ulicy Central-

nej w Dębsku 

2 000,00 

3. Projekt kanalizacji deszczowej i chodnika w Dąbrowie i Będzyminie 53 000,00 

4. Budowa  chodnika przy ul. Zwycięstwa  w Żurominie 153 966,84 

5 Projekt przebudowy drogi gminnej we wsi Kliczewo Małe 4 363,00 

6 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji desz-

czowej i chodnika we wsi Kosewo 

1 700,00 

7 Budowa zatoki autobusowej we wsi Kliczewo Duże 2 844,37 

8. Przebudowa ulicy Mazowieckiej w Żurominie 94 550,00 

9. Koncepcja obwodnicy Żuromin część południowo – wschodnia etap 

II 

46 740,00  

10. Dokumentacja projektowa - Budowa chodnika  w Dąbrowie, Klicze-

wie Małym i Żurominie na ul. Armii Krajowej w Żurominie 

12 000,00 

11. Poszerzenie zjazdów poza pasem drogi wojewódzkiej w miejscowo-

ści Dąbrowa 

15 275,54 
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12 Dokumentacja projektowa na ulicę łączącą ul. Wyzwolenia z Lidzbar-

ską 

11 400,00 

13 Przebudowa drogi gminnej Będzymin - Siemcichy 14 000,00 

14 Budowa ulicy Morgowej w Będzyminie 3 603,15 

15 Przebudowa dróg gminnych Chamsk – Olszewo, Olszewo – Sadowo 98 400,00 

16 Budowa boiska przy SSP w Raczynach – dokumentacja projektowa 4 000,00 

17 Budowa basenu przyszkolnego przy Z.S. Żurominie (2009 – 2012) 145 910,00 

18 Termomodernizacja - Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie 20 688,80 

19 Projekt terenów zielonych w mieście Żuromin – dokumentacja pro-

jektowa 

52 000,00 

20 Opracowanie koncepcji zagospodarowania plaży w Brudnicach 44 760,00 

21 Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa 30 750,00 

22 Młudzyn  - modernizacja budynku komunalnego 14 999,17 

23 Nadratowo – budowa świetlicy wiejskiej 106 141,21 

24 Będzymin – Modernizacja świetlicy wiejskiej - docieplenie 10 918,90 

25 Sołectwo Rozwozin – rozbudowa świetlicy wiejskiej 50 168,11 

26 Montaż C.O. i modernizacja świetlicy wiejskiej w Raczynach 25 465,00 

27 Wyposażenie świetlicy wiejskiej - Wiadrowo 11 227,00 

28 Brudnice, budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej 8 806,76 

29 Przebudowa stadionu miejskiego w Żurominie 50 625,36 

30 Kliczewo Małe – zakup elementów na plac zabaw 892,96 

31 Zakup elementów na plac zabaw w Kosewie 8 740,00 

32 Zakup gruntu na plac zabaw w Tadajówce 5 738,28 

33 Kliczewo Małe – zakup elementów na plac zabaw 5 428,88 

                                                                       Razem 1 162 944,13 

 


