Podział wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę
wychowawczą w 2015 roku

Szkoły podstawowe
Gimnazja
Oddziały przedszkolne
Dowóz uczniów do szkół
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych
Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
Stołówki szkolne i przedszkolne
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
Pomoc materialna dla uczniów
Dokształcanie nauczycieli
Pozostała działalnośc
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki na powyższy cel pokrywane są z subwencji oświatowej, dochodów własnych
gminy, odpłatności rodziców, a także pozyskanych dotacji i środków unijnych.
WYSZCZEGÓLNIENIE

2013 ROK

2014 ROK

2015 ROK

NAKŁADY OGÓŁEM, w tym
z:
Subwencji oświatowej

12 669 362

13 780 127

13 016 194

8 582 093

8 365 368

8 624 380

Środków własnych budżetu
gminy
Dotacji i środków unijnych

3 764 447

3 937 152

3 714 288

273 583

1 426 297

622 529

Odpłatności za przedszkola

49 239

51 310

55 000
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Finansowanie wydatków gminy na funkcjonowanie szkół
oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w latach 2013-2015
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POMOC SPOŁECZNA
Drugim zadaniem, na które Gmina Sicienko przeznacza największe środki
jest pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Na
ten cel w 2015 roku planowane są środki w wysokości 4.648.508,32 zł. Kwota ta
stanowi 14,65 % ogółu wydatków. Zadania te realizuje Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Urząd Gminy.
Na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
przeznaczono 1.605.648,00 zł, w tym:
- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych –
147.000,00 zł,
- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej –
165.000,00 zł,
- dofinansowanie rodzin zastępczych – 42.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 8.000,00 zł
- wspieranie rodziny – 53.394,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 143.911,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 14.700,00 zł,
- zasiłki stałe – 106.304,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 12.230,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek dla
potrzebujących” oraz organizacja prac społecznie użytecznych –188.773,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 717.536,00zł,
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 6.800,00 zł,
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Planowane wydatki na zadania realizowane przez Urząd Gminy wynoszą
3.042.860,32 zł, w tym:
- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – 2.904.850,00 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 112.226,52 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 11.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 13.700,00 zł,
- wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny – 1.083,80 zł

Wydatki gminy na pomoc społeczną
w 2015 roku.

pobyt dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych
pobyt miszkańców w domach pomocy
społecznej
rodziny zastępcze
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
wspieranie rodziny
świadczenia rodzinne i Fundusz
Alimentacyjny
zasiłki i pomoc w naturze
zasiłki stałe
składki na ubezpieczenie zdrowotne
usługi opiekuńcze
dożywianie uczniów i organizacja prac
społecznie użytecznych
utrzymanie Ośrodka Pomocy
Społecznej
wypłata dodatków mieszkaniowych i
energetycznych
działalność punktu interwencji
kryzysowej
współpraca z organizacjami
pozarządowymi
wydanie Karty Dużej Rodziny

Realizowane przez gminę zadania należą zarówno do kompetencji gminy jak i
państwa. W związku, z tym na realizację tych zadań gmina otrzymuje dotację celową z
budżetu państwa, która w 2015 roku wynosi 3.126.187,32 zł, w tym na zadania zlecone
2.709.627,32 zł tj. 58,29 % planowanych wydatków na pomoc społeczną oraz na zadania
własne 416.560,00 zł, co stanowi 8,96 %. Pozostałe 32,75 %, tj. 1.522.321,00 zł Gmina
planuje wydać ze środków własnych. Zabezpieczone środki na pomoc społeczną nie
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pokrywają wszystkich potrzeb, jednakże wzorem lat ubiegłych przewiduje się pozyskanie
wyższych dotacji z budżetu państwa na powyższy cel.
Wydatki na pomoc społeczną w roku 2014 wynosiły 4.878.092,10 zł, w tym dotacja celowa
z budżetu państwa na zadania własne i zlecone 3.627.074,32 zł. Natomiast poniesione w
2013 roku wydatki wynosiły 4.712.816,04 zł. Na powyższy cel Gmina otrzymała dotację
z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie zł
3.267.565,93 oraz dotacja ze środków unijnych 145.378,84 zł

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej w latach
2013-2015
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DROGI
Równie ważnym zadaniem jest utrzymanie dróg. Planowane wydatki na drogi w
2015 roku wynoszą 3.533.347,46 zł. Stanowi to 11,14% ogólnych środków przeznaczonych
na wydatki. Kwota ta wydatkowana jest na:
- drogi wojewódzkie – 10.000,00 zł,
- drogi powiatowe
– 237.000,00 zł,
- drogi gminne
- 3.286.347,46 zł.
W 2015 roku z budżetu gminy przewidywane jest udzielenie pomocy
rzeczowej dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w postaci
opracowania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej
Wojnowo- Mochle w zakresie budowy chodnika za kwotę 10.000,00 zł.
Na utrzymanie dróg powiatowych gmina otrzymuje dotację ze
Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Środki te w wysokości 200.000,00 zł nie pokrywają
potrzeb w tym zakresie. W 2015 roku przewidywane jest również udzielenie pomocy

24

rzeczowej
Starostwu w postaci opracowania dokumentacji na przebudowę drogi
powiatowej w Zielonczynie w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 10 za
kwotę 37.000,00 zł.
Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w 2015 roku
wynoszą 3.286.347,46,00 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące
utrzymanie w wysokości 870.947,46 zł natomiast na wydatki
inwestycyjne – 2.415.400,00 zł. Wysokość nakładów na ten cel nie
uwzględnia wszystkich potrzeb w tym zakresie. Biorąc powyższe
pod uwagę czynione są starania w celu pozyskania środków z
zewnątrz.
Na zadania w zakresie dróg w 2014 roku wydatkowano 3.096.996,38 zł. W 2013 roku
wydatkowano 3.266.203,29 zł.

Wydatki na drogi w latach 2013 – 2015
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GOSPODRKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W 2015 roku znaczne nakłady finansowe
przeznaczone są na gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi
3.201.045,50
zł, co stanowi 10,09% planowanych
wydatków ogółem. Z powyższej kwoty 583.000,00 zł
przeznaczone jest inwestycje w zakresie gospodarki
ściekowej, w tym dotację celową w zakresie
dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
24.000,00 zł oraz na dotację celową dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie
rozbudowy kanalizacji 15.000,00 zł. Przewidywane jest również przekazanie dotacji
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przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w łącznej wysokości 130.000,00 zł oraz
dopłatę do
ścieków odprowadzanych kanalizacją w kwocie 200.000,00 zł. Kwota
150.000,00 zł przeznaczona jest na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Pozostała kwota
2.094.045,50 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami,
oświetleniem ulic oraz pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej, w tym
organizację prac publicznych i interwencyjnych.
W 2014 w tym dziale wydatkowano kwotę 3.143.372,84 zł. W ramach powyższych
środków na inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej przeznaczono 874.021,21 zł, w
tym na dotację celową dla Zakładu Komunalnego przeznaczoną na dofinansowanie
zakupu koparko-ładowarki 232.584,21 zł
oraz
dotację celową w zakresie dofinansowania
przydomowych oczyszczalni ścieków 10.000,00 zł. Na
rozbudowę oświetlenia ulicznego w 2014 roku
wydatkowano 113.539,17 zł. W 2013 roku wydatki w
dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska
wyniosły 2.906.618,47 zł. W ramach powyższych
środków na wydatki inwestycyjne w zakresie
gospodarki
ściekowej
przeznaczono
kwotę
1.455.089,73 zł, gospodarki odpadami 66.461,32 zł. Na rozbudowę oświetlenia ulicznego w
2013 roku wydatkowano 99.797,10 zł. Natomiast na zakup sprzętu dla potrzeb gospodarki
komunalnej przeznaczono 185.655,50 zł.

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
w latach 2013-2015
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Wydatki Gminy w latach 2013 –2015.
Rok
2013
2014
2015

Kwota
30.673.112,55
31.986.574,37
31.727.836,67
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Jak przedstawiają się wydatki gminy w przeliczeniu na jednego
mieszkańca?

W roku 2013 wydatki wynosiły 30.673.112,55 zł, w roku 2014 - 31.986.574,37 zł i
były o 4,28 % wyższe od wydatków w roku poprzednim. Planowane wydatki na 2015 rok
wynoszą 31.727.836,67 zł i są o 0,81% niższe od wydatków poniesionych w roku
poprzednim.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku liczba mieszkańców Gminy Sicienko wynosiła 9.476
osób, na dzień 31 grudnia 2014 roku - 9.537sób.
W związku z tym wydatki na 1 mieszkańca gminy wynosiły:
- w roku 2013 - 3.236,93 zł
- w roku 2014 - 3.353,95 zł
- w roku 2015 (wydatki szacunkowe według liczby mieszkańców na
31.03.2015, która wynosi 9.615)- 3.299,83 zł
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Wydatki na jednego mieszkańca w latach 2013-2015

3400
3300
3200
3100
3000
2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000

2013
2014
2015

wydatki na 1 mieszkańca

BUDŻET GMINY SICIENKO W LATACH 2013-2015
Wyszczególnienie

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Dochody

31.465.243.,79

31.882.674,49

31.039.605,31

Wydatki

30.673.112,55

31.986.574,37

31.727.836,67

Różnica(+
nadwyżka; - deficyt)
Źródło pokrycia
deficytu

+792.131,24

-103.899,88

-688.231,36

Wolne środki z lat
ubiegłych

Wolne środki z lat
ubiegłych

Budżet gminy w latach 2013- 2015
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Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2013 roku osiągnięte dochody były
wyższe od poniesionych wydatków, co oznacza, że rok 2013 zamknął się nadwyżką
budżetową. W 2014 roku zrealizowane dochody były niższe niż wydatki. Powstały deficyt
pokryty został wolnymi środkami – nadwyżka z roku poprzedniego. Ze względu na fakt,
że w 2015 roku planowane dochody są niższe niż wydatki przewidywany deficyt pokryty
zostanie z wolnych środków z lat ubiegłych.

Obok dochodów i wydatków występują jeszcze przychody i rozchody.
Przychody są to kredyty i pożyczki, które zostaną pobrane po to, aby sfinansować większe
od planowanych dochodów wydatki, spłacić kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach
wcześniejszych oraz wolne środki z lat ubiegłych. W 2015 roku planowane przychody
wynoszą 2.347.808,61 zł. Kwotę tą stanowią wolne środki z lat ubiegłych w wysokości
668.231,36 zł oraz kredyt bankowy 1.659.577,25.
Rozchody to środki przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach
poprzednich oraz udzielenie pożyczki. W 2015 roku łączna wysokość rat przypadających
do spłaty wynosi 1.659.577,25 zł. Na ich spłatę przeznaczone są planowane przychody.

W budżecie musi być zachowana zasada

dochody + przychody = wydatki + rozchody
31039.605,31+2.347.808,61 = 31.727.836,67+1.659.577,25
Jak wynika z powyższego suma planowanych dochodów oraz przychodów jest równa
sumie
planowanych wydatków i rozchodów, co oznacza zachowanie równowagi
budżetowej.

6. JAKIE GMINA SICIENKO POSIADA
ZADŁUŻENIE?
Na realizację
niezbędnych zadań gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki.
Przeznaczone były one na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę zadłużenia.
Planowana kwota długu Gminy Sicienko na koniec 2015 roku wynosi 5.136.531,97 zł,
co stanowi 16,55 % przewidywanych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2013 roku
zadłużenie gminy wynosiło 5.166.909,97 zł, tj. 16,42% osiągniętych dochodów. Natomiast
na koniec roku 2014 zadłużenie gminy wynosiło 5.136.531,97 zł, czyli 16,11 % osiągniętych
dochodów.
Począwszy od roku 2014 zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku
każda gmina posiada własny indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań.
Wskaźnik ten uzależniony jest od wysokości dochodów oraz nadwyżki operacyjnej
(różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi). Tak więc w
przeciwieństwie do starego wskaźnika wynoszącego 15% planowanych dochodów ogółem,
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zmieniającego się w stałej proporcji do tychże dochodów, wartość nowego wskaźnika
będzie się zmieniać w zależności od kształtowania się w poszczególnych latach nadwyżki
dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Na 2015 rok indywidualny wskaźnik
Gminy Sicienko z uwzględnianiem wyłączeń ustawowych wynosi 12,08%, podczas gdy na
spłatę przeznaczone jest 6,17 % planowanych dochodów bieżących. Należy zaznaczyć, że
zgodnie z przyjętą Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Sicienko na lata 2014-2019
indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań jest zawsze wyższy od wskaźnika
planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynikających z zaciąganych przez Gminę Sicienko
kredytów i pożyczek. Tak więc Gmina Sicienko nie nadużywa uprawnień do zaciągania
zobowiązań.

ZADŁUŻENIE GMINNY W LATACH 2013-2015
W STOSUNKU DO DOCHODÓW
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7. JAKIE ŚRODKI GMINA SICIENKO WYDAJE NA
INWESTYCJE ?
W budżecie gminy na 2015 roku, według stanu na 30 kwietnia 2015 roku,
na wydatki majątkowe planowane są środki w wysokości 3.923.878,85 zł. Kwota ta stanowi
12,37 % wydatków ogółem. Środki na realizację inwestycji pochodzą z dochodów
własnych gminy w wysokości 3.888.475,00 zł, z budżetu Unii Europejskiej 25.842,68 zł
oraz dotacji w kwocie 9.561,17 zł.
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Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2015:
1. W zakresie poprawy zaopatrzenia w wodę planowana jest
rozbudowa wodociągu w Wojnowie, Sicienku – ul. Polna, w
Łukowcu oraz w Kruszynie – ul. Promykowa. Przewidywana jest
również wymiana odcinka sieci wodociągowej w Osówcu ul. Przy
Tartaku oraz budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w
Łukowcu. Na ten cel z dochodów własnych gminy zostanie
przekazana dotacja celowa w kwocie 540.000,00 zł dla Zakładu Komunalnego, który
realizował będzie te zadania

2. Przebudowa drogi gminnej nr 50303C w
miejscowości Zielonczyn z połączeniem z istniejącą
drogą powiatową. Na pokrycie zobowiązań z tytułu
wykonania w 2014 roku tej drogi z dochodów
własnych przewidywana jest kwota 400.000,00 zł.
3. Przebudowa dróg gminnych w Sicienku ul. Lipowa – Kasztanowa etap II. W
ramach tego zadania przewidywane jest wykonanie nowej
nawierzchni ul. Kasztanowej i Wierzbowej. Na ten cel
planowana jest kwota 400.000,00 zł. Środki na ten cel
pochodzą z dochodów własnych.
4. Przebudowa
dróg gminnych w Pawłówku ul.
Orzechowa- ul. Akacjowa – część ul. Leśnej- I etap. W ramach tego zadania w 2015 roku
planowana jest przebudowa nawierzchni ul. Orzechowej oraz Akacjowej. Na ten cel
zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.100.000,00 zł, w tym z dochodów własnych
1.095.000,00zł oraz z dotacji 5.000,00 zł.
5. W 2015 roku przewidywane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową dróg
gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenia nawierzchni. W ramach
powyższego w przewidywane jest wykonanie nawierzchni na drodze dojazdowej do
gruntów rolnych w Wierzchucinku ( część drogi Wierzchucinek – Trzemiętówko) oraz
I etap prac w Samsiecznie na działce nr 83 stanowiącej drogę. Planowane jest również
opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Dąbrówczynie oraz drogi
osiedlowej w Sicienku ul. Boczna. Na powyższy cel zaplanowano łącznie 378.000,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy. Część powyższych zadań została
wskazana do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego. Ponadto
czynione są również starania dotyczące pozyskania środków z Urzędu
Marszałkowskiego z funduszu ochrony gruntów rolnych.
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6. Na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu ul. Dąbrowieckiej
w Sicienku planowana jest kwota 8.400,00 zł. Zadanie to zostało wskazane do realizacji
w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego.
7. Na opracowanie dokumentacji na budowę odcinka drogi gminnej Samsieczno-Marynin
w miejscowości Samsieczno z dochodów własnych przewidywana jest kwota
8.000,00 zł.
8.

Na opracowanie dokumentacji na budowę odcinka drogi gminnej nr 50302 w części
ul Łąkowej oraz nr 50322 w części ul Tatarakowej w Kruszynie z dochodów
własnych przewidywana jest kwota 20.000,00 zł.

9. Budowa wiaty przystankowej w Zielonczynie oraz w
Gliszczu. Na wykonanie tych zadań planowana jest kwota
11.000,00 zł. Zadania te zostało wskazane do realizacji
w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego.

10. Na wykup dróg powstałych w wyniku podziału działek
rolnych ze środków własnych budżetu gminy w 2015 roku zaplanowano środki w
wysokości 90.000,00 zł.
11. W 2015 roku przewidywany jest również wykup nieruchomości w Teresinie,
Samsiecznie i Łukowcu. Na powyższy cel z dochodów własnych zaplanowano kwotę
45.000,00 zł.
12. W bieżącym roku planowane jest również wykonanie szamba przy budynku
komunalnym w Gliszczu. Na ten cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości
10.000,00 zł.
13. Na dofinansowanie zakupu sprzętu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kruszynie przewidywana jest dotacja celowa w wysokości 5.000,00 zł.

14. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV. „Rozwój
infrastruktury społeczeństwa informatycznego”
Gmina uczestniczy w projekcie realizowanym
przez Urząd Marszałkowski „Realizacja systemu
innowacyjnej edukacji
w
województwie
kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie
systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. W
ramach tego projektu przewidywany jest zakup
tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół
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podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Z budżetu gminy na ten cel
zaplanowano środki w wysokości 22.075,00 zł.
15. Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z kontynuacją programu
„Przedszkole przy szkole” w 2015 roku planowane są środki w wysokości 30.403,85
zł. Zadanie to jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
16.
W ramach działań zmierzających do ochrony
środowiska
przewidywana
jest
rozbudowa
sieci
kanalizacyjnej na terenie gminy. W 2015 roku planowane jest
wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej
w Sicienku ul.
Mrotecka i Wiklinowa. Na powyższy cel z budżetu gminy
zaplanowano kwotę 450.000,00 zł. W 2015 roku
przewidywany jest także II etap opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji
Kruszyn-Pawłówek. Na ten cel przeznaczono kwotę 63.000,00 zł. Planowane jest również
opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goncarzewy.
Na ten cel w budżecie gminy zabezpieczono łącznie kwotę 20.000,00 zł, w tym 19.104,81zł
w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego Sołectwa Teresin.
W 2015 roku
przewidywane jest również opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji
w Osówcu ul. Przy Lesie oraz ul. Gwarna wraz z przyległymi ulicami. Na ten cel w
budżecie gminy zabezpieczono łącznie kwotę 50.000,00 zł. W ramach powyższego zadania
przewidywane jest również przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego w
Sicienku w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej w
Wojnowie do nowo powstałych działek budowlanych .
17. W 2014 roku w ramach programu dofinansowania budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków zabezpieczono środki,
przeznaczone na dotacje celowe, w wysokości 24.000,00 zł.

18. W 2015 roku planowana jest również
kontynuacja prac związanych z budową
oświetlenia ulic. Na ten cel z budżetu gminy
oraz w ramach wyodrębnionego Funduszu
sołeckiego
poszczególnych
Sołectw
zabezpieczono kwotę 150.000,00 zł.
19. W zakresie rozwoju kultury planowane jest opracowanie dokumentacji na budowę
świetlicy w Łukowcu . Na ten cel z budżetu gminy zabezpieczono kwotę 11.000,00 zł,
w tym
w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego.
W 2015 roku
przewidywane jest również opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy
wiejskiej w Dąbrówce Nowej. Na ten cel w ramach wyodrębnionego Funduszu
sołeckiego zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł.
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20. W 2015 roku dla potrzeb rekreacji i sportu planowana jest budowa wiaty w
Nowaczkowie . Na ten cel w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego
zabezpieczono kwotę 9.000,00 zł.
21. W 2015 roku przewidywane jest wykonanie
projektu wiejskiego Gliszczu. Na powyższy cel w
ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego
zabezpieczono kwotę 4.000,00 zł.

22. Na pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowana jest kwota
22.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy.

Wydatki na inwestycje w 2014 roku pokryte z budżetu gminy, funduszy
pochodzących z Unii Europejskiej wynosiły
4.836.571,92 zł. Stanowiło to 19,18 %
wydatków ogółem. W roku 2013 – 4.939.558 zł, tj. 16,10 % poniesionych wydatków.
Wysokość nakładów inwestycyjnych w znacznym stopniu uzależniona jest od kwoty
pozyskanych środków z zewnątrz.

Wydatki na inwestycje Gminy Sicienko w latach
2013 – 2015
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Wydatki na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca w poszczególnych latach
wynosiły:
w roku 2013 – 521,27 zł,
w roku 2014 – 507,14 zł,
w roku 2015 ( szacowane wydatki na inwestycje) - 408,10 zł.

Wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach
2013-2015
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8. JAK W GMINIE SICIENKO WYKORZYSTUJEMY
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ?
Gmina
Sicienko,
począwszy
od
programów
przedakcesyjnych realizowanych od 2000 roku
wykorzystuje możliwości jakie stworzyła dla Polski Unia
Europejska w zakresie pozyskiwania środków na
realizację ważnych dla wszystkich mieszkańców Gminy
projektów.
Szczegółowo wykorzystanie środków z
budżetu Unii Europejskiej
w latach
2000-2011
przedstawione zostały w ubiegłym roku w publikacji „Jak wykorzystujemy środki unijne
w Gminie Sicienko”. Zapraszamy do lektury.
W 2013 roku wydatki na realizację, w ramach poszczególnych programów, zadań
inwestycyjnych wynosiły 2.854.742,44 zł, z tego 1.445.225,31 zł, tj. ponad 50 % stanowiły
środki unijne. Również w 2013 roku realizowane były projekty dofinansowane ze środków
Unii Europejskie. Wartość zrealizowanych w tym roku zadań inwestycyjnych wynosiła
1.626.671,69 zł, w tym ze środków unijnych 781.417,18 zł, co stanowi 48 % wartości zadań.
Natomiast w 2014 roku na realizację zadań z udziałem środków unijnych wydatkowane
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było 1.589.589,02 zł, w tym udział środków unijnych to kwota 1.245.618,43 zł, co stanowi
ponad 78% wartości projektów. Na realizację tych projektów uzyskano również
dofinansowanie z budżetu Państwa w kwocie ponad 140.000,00 zł. W 2015 roku kończy
się realizacja projektów realizowanych w ramach programów unijnych na lata 20072013.
Gmina Sicienko jest przygotowana do realizacji zadań w ramach nowej perspektywy
finansowej przewidywanej na lata 2014-2020. Z chwilą, gdy zostaną przyjęte zasady
dofinansowania ze środków unijnych z pewnością Gmina Sicienko będzie aplikowała o
środki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, budowy i modernizacji dróg,
czy też oświaty, kultury i sportu.

Przedstawiając powyższe dane staraliśmy się Państwu
przedstawić je w sposób przejrzysty i jak najbardziej przystępny.
Uważamy, że zadania realizowane przez gminę mają znaczący wpływ
na jakość życia wszystkich mieszkańców Gminy. Dlatego też powinny
być znane wszystkim podatnikom.
Zainteresowanych szczegółowym opisem budżetu i treścią uchwały budżetowej
na rok 2015 oraz jej zmianami
zapraszamy na naszą stroną internetową:
www.bip.sicienko.pl

Obsługę bankową budżetu wykonuje bank wybrany przez Radę Gminy Sicienko: Bank
Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Sicienko, wyłoniony w drodze przetargu.
Numer rachunku bankowego Gminy Sicienko:
70814210460000012720000007;
NIP 554 265 76 09
REGON 092350694

Czekamy również na Państwa uwagi i opinie, które można nadsyłać na adres:
Urząd Gminy Sicienko, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko lub adres poczty elektronicznej:
gmina@sicienko.pl.
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