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ŚWIĘTO SPORTU W DZIERZGONIU
„ORLIK 2012” OTWARTY
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NASZ „ORLIK” JUŻ
Właściwie od początku bieżącego
roku, równolegle z realizacją bieżących zadań społecznych i administracyjnych, władze samorządowe miasta
i gminy Dzierzgoń, „żyły” również tą
inwestycją. Początki były niepewne,
bo jak to najczęściej się zdarza, w
przypadku większości projektów uruchamianych na szczeblach rządowych
– od pomysłu do realizacji upływa co
najmniej kilka lat. Czasami coś udaje
się zrealizować w krótszym terminie,
ale wówczas potykamy się o karkołomne wymogi przygotowywania wniosków, projektów i wielu formalnych
procedur, aby znaleźć się w gronie
beneficjentów jakiegoś programu.
W przypadku programu „Moje Boisko
– ORLIK 2012”, zafunkcjonowała na
szczęście formuła pośrednia – pomysł
zrodził się w roku ubiegłym, realizację
zaplanowano w ciągu 3-ch kolejnych lat, a praktyczne mechanizmy
i procedury uruchomiono już w roku
bieżącym.
Dzięki takiemu obrotowi spraw oraz
dużemu zaangażowaniu Burmistrza
wraz z wieloma pracownikami Urzędu,
gminie w ciągu zaledwie trzech miesięcy, wzbogaciła się o nowoczesny kompleks sportowy. Nowowybudowany
zespół boisk sportowych, położony w

Boisko wielofunkcyjne w dzień.

bezpośrednim sąsiedztwie gimnazjum,
w niezbyt dalekiej odległości od najbardziej zagęszczonych stref zabudowy
mieszkaniowej, a jednocześnie nieco
od nich oddalony (eliminacja hałasu),
będzie doskonale spełniać swoją rolę
jako miejsce odpoczynku i rekreacji dla
wszystkich mieszkańców.
Warto tutaj zwrócić uwagę na
aspekt powszechnego dostępu do
„Orlika”. W zamyśle autorów programu
„Moje Boisko – ORLIK 2012” było, aby
jak najszerzej upowszechniać czynną
rekreację w połączeniu z pielęgnowaniem więzi rodzinnych – wspólne
„wypady” na boisko. Ponadto intencją
władz centralnych było także zmobilizowanie struktur samorządowych do
aktywnej współpracy na wszystkich
szczeblach, wokół apolitycznej sfery życia społecznego, z ogromnym
pożytkiem dla wspólnej przyszłości.
Zostało to sformułowane w czterech
poniższych tezach:
• Po pierwsze: DZIECI! - program
„Moje Boisko – Orlik 2012” realizowany
jest przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży, aby mogły cieszyć
się z uprawiania sportu w bezpiecznych warunkach, na nowoczesnych
obiektach.
• Po drugie: CAŁA POLSKA! - pro-

gram adresowany jest do wszystkich
gmin, bez względu na położenie geograficzne, zamożność gminy, czy też
barwy polityczne osób sprawujących
władzę.
• Po trzecie: RAZEM! - program
realizowany jest wspólnie przez rząd
i samorząd. Udział w programie jest
dobrowolny.
• Po czwarte: SZYBKO! - chcemy,
aby jak najszybciej w każdej gminie
„wylądował” Orlik!
Wierzymy, że już widoczne efekty
zaangażowania samorządu Dzierzgonia w realizację programu, w sposób równie dynamiczny jak budowa
zespołu boisk sportowych „ORLIK
2012”, przełożą się na lepszą kondycję
i ogólną poprawę zdrowia, znacznej
części społeczności Dzierzgonia.
Dla przybliżenia pewnych parametrów opisywanego obiektu oraz zasad
jego użytkowania, kilka informacji
uściślających:
1. Boisko do piłki nożnej, o wymiarach
30,0 m x 62,0m, o powierzchni całkowitej 1.860,0m2 (pole gry 26,0 x 56,0
m); nawierzchnia boiska – syntetyczna
typu „sztuczna trawa”, na podbudowie
przepuszczalnej; wyposażenie – 2
bramki aluminiowe z siatkami, mocowane w tulejach.
2. Boisko wielofunkcyjne, o wymiarach 19,1 m x 32,1 m, o powierzchni
613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1
m); nawierzchnia boiska – poliuretanowa typu „natrysk”, na podbudowie
przepuszczalnej z kruszywa kamiennego i warstwie stabilizującej typu ET,
ułożona warstwa grubości 10-11 mm
z granulatu SBR, następnie warstwa
natrysku (mieszanka granulatu EPDM
zmieszana z PU) o grubości 2-3 mm;
• wyposażenie boiska do piłki koszykowej: 2 komplety – tablica epoksydowa o wym. 105 x 180 cm, obręcz
do koszykówki z siatką (standard),
konstrukcja dwusłupowa, montowana
w tulejach z mechanizmem regulacji
wysokości;
• wyposażenie boiska do piłki siatkowej: komplet – słupki do siatkówki,
aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) z siatką;
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• wyposażenie boiska do piłki ręcznej:
2 komplety – bramka aluminiowa z
siatką, mocowana w tulejach.
3. Modułowy-systemowy budynek
szatniowo-sanitarny, o pow. użytkowej
58,2 m2; mieszczący pomieszczenie
trenera, magazynek sprzętu sportowego, 2 sanitariaty (umywalka, wc),
4 przebieralnie, 2 łazienki (natrysk,
wc).
4. Ogrodzenie terenu – słupki o wysokości 4,0 m, w rozstawie co 2,5 m na
całej długości ogrodzenia oraz 4,0 m
przy bramie wjazdowej, siatka metalowa powlekana.
5. Oświetlenie terenu – oświetlenie
obiektu stanowią projektory (12 punktów oświetleniowych) zamocowane na
8 masztach, o wysokości 9,0 m oraz
3 lampy przy budynku szatniowo-sanitarnym.
6. Chodniki i ciągi komunikacyjne
– kostka polbrukowa, na podbudowie
z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym.
Zespołem boisk „ORLIK
2012”, będą kierować profesjonalni
trenerzy, posiadający stosowne uprawnienia. Obiekt będzie dostępny zawsze
przez cały dzień, przy czym w dni nauki
szkolnej, od godz. 8.00 do godz. 15.00
– wyłącznie na potrzeby uczniów i
młodzieży szkolnej, w ramach zajęć

Boisko wielofunkcyjne w nocy.
wychowania fizycznego, w godzinach
popołudniowych, do godzin wieczornych – dla wszystkich mieszkańców.
Wypada tylko życzyć dobrej kondycji,
bo możliwości do jej rozwijania już
są.
Na zakończenie rzecz niezmiernie istotna – ten obiekt stanowi
dobro wspólne całej społeczności.
Mimo zastosowanych różnych form

zabezpieczeń (w tym monitoringu),
nigdy dosyć rozwagi. Stąd gorący apel
do wszystkich użytkowników o jego
poszanowanie i wzajemne zwracanie
uwagi na wszelkie przejawy lub próby
dewastacji. Oby nam służył przez wiele
lat.
(J.S.)

Więcej na sport
Walory aktywności sportowej
dzieci i młodzieży są oczywiste – to
nie tylko sposób spędzania czasu,
ale też konieczność życiowa oraz
ważny element profilaktyki zdrowia
i alternatywa dla zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży.
Dlatego też, Samorząd Województwa Pomorskiego wspiera finansowo
samorządy gminne w formie dotacji
celowej na realizację programów
upowszechniania sportu. Pomoc
obejmuje m. in: program powszechnej nauki pływania – dla dzieci i młodzieży, program aktywizacji – „Sport
po 16” – polegający na organizacji
stałych zajęć pozalekcyjnych.

W roku bieżącym nasza gmina
uzyskała dofinansowanie Samorządu Województwa na wspomniane programy. W programie nauki
pływania uczestniczy 160 uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum.
Samorząd Województwa sfinansuje
„wejściówki” na basen w Malborku,
a gmina koszty dojazdu i opieki.
Cały koszt zadania to 8.200 zł, w
tym dofinansowanie 4.000. Każda
placówka ma „dla siebie” po pięć
wyjazdów, w ramach, których pod
fachową opieką ratowników, dzieci i
młodzież zapoznają się z zasadami
korzystania z basenu, zachowania
oraz nauczenia podstaw pływania.

Program aktywizacji – „Sport po
16” – realizowany jest przez Dzierzgoński Klub Sportowy „Powiśle”.
Udział w nim bierze 120 młodych
adeptów piłki nożnej. Ogólna wartość tego zadania to ponad 30.000
zł, a dofinansowanie to kwota 7.000
zł. Pozostała kwota to wkład klubu
sportowego. W ramach zajęć młodzi pasjonaci piłki nożnej uczą się
techniki i taktyki gry oraz uczestniczą
w rozgrywkach w swoich grupach
wiekowych.
(L.S.)
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Niosą pomoc niepełnosprawnym
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu pod przewodnictwem p. Jolanty Opalewskiej działa
od ośmiu lat. Liczy 85 członków.
Jego działalność mogą obserwować wszyscy mieszkańcy miasta i gminy.
Do Stowarzyszenia należą osoby o różnym stopniu niepełnosprawności – aktywnie w nim uczestnicząc. Pomieszczenie, w
jakim spędzają wolny czas jest bardzo zadbane, estetyczne i gustownie urządzone.
Znajduje się tu sala z odpowiednimi przyrządami, na których członkowie ćwiczą,
nadrabiając w ten sposób niedomagania
swoich stawów, mięśni i kręgosłupów.
Sprzętu stale przybywa. Dzięki zabiegom i
staraniom p. Joli i Zarządu zmodernizowano i unowocześniono łazienkę, która swoim
wyglądem i estetyką w miarę dorównuje
normom europejskim.
Członkowie spotykają się systematycznie w poniedziałki, środy i piątki w
godzinach popołudniowych. Spotkaniom
sprzyja zawsze przyjemny nastrój i miła
atmosfera. Jedni spędzają tu czas przy
kawce lub herbatce, inni nabierają zdrowia
ćwicząc, jeszcze inni czytają prasę, grają w
karty, śpiewają piosenki. Pełnią sumiennie
dyżury, sprzątają, dbają o ład i porządek
pomieszczeń.
Z okazji świąt i uroczystości odbywają
się tu różne imprezy okolicznościowe i
spotkania towarzyskie, np. Powitanie Wiosny, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Pożegnanie
lata itp. Rokrocznie członkowie Stowarzyszenia przygotowują Wieczerzę Wigilijną,
na którą zapraszają władze Gminy, Starostwa Powiatowego, przedstawicieli innych
instytucji, władz kościelnych jak również
sponsorów.
Umilają sobie czas na zabawach tematycznych, do których przygrywa społecznie
nasz organista p. Sławek Buzanowski.
Oprócz spotkań, organizowane są jednodniowe wyjazdy integracyjne, np. do
Torunia, Gierzwałdu, Gdańska, Szymbarka
itp. Członkowie wymagający leczenia wyjeżdżają na turnusy do ośrodków rehabilitacyjnych w Krynicy Morskiej, Ciechanowie,
Mikoszewie.
Prezes Stowarzyszenia dba również o
potrzeby kulturalne członków, organizując
wyjazdy do teatru lub kina w Malborku,
Elblągu, Gdańsku. Wychodzi również na
przeciw miłośnikom krajoznawstwa przygotowując kilkudniowe wycieczki m.in.
do Warszawy, Częstochowy, Krakowa,
Lichenia, Niepokalanowa. Dzięki nim,

członkowie mogli podziwiać uroki miast,
ich zabytki, obiekty, muzea i sanktuaria.
Pani Jola oddana jest tej pracy bez granic. Swój cenny czas poświęca na pracę w
Stowarzyszeniu i dla Stowarzyszenia jako
wolontariuszka. Zawsze życzliwa, służy
radą i pomocą. Wzorowo i z poczuciem
odpowiedzialności wypełnia obowiązki
Prezesa Stowarzyszenia.
Wielką pomoc i ogromne zaangażowanie okazują również oddane tej pracy
jako wolontariuszki p. Wanda Sobolewska
– sekretarz, p. Teresa Sperling – skarbnik,
p. Halina Sikora – kasjer. Mają one dobre
rozeznanie w tej dziedzinie. Fachowo
planują zadania. Są bardzo operatywne i
dyspozycyjne. Zawsze przychylne i pozytywnie nastawione do wszystkich ludzi. To
dzięki ich rzetelnej pracy i poczynaniom
p. Prezes może rozwijać się działalność
Stowarzyszenia, a zrzeszeni członkowie
mogą czuć się tu naprawdę bezpiecznie, z
pożytkiem i wesoło spędzać wolny czas.
Ta różnorodna działalność Stowarzyszenia wpływa korzystnie na kształtowanie
właściwych postaw i nawyków. Częste wyjazdy wyrabiają umiejętność radzenia sobie
w różnych sytuacjach życiowych, uczą
udzielania sobie wzajemnej pomocy.
Udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych kształtują w ludziach
poczucie piękna, estetyki, wrażliwości.
Wspólne zabawy, spotkania przybliżają
ludzi do siebie, wzmacniają więzi, łączą i
integrują ludzi i środowisko.

Korzystając z okazji – na łamach Informatora – my, członkowie Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
pragniemy serdecznie i gorąco podziękować:
- p. Jolancie Opalewskiej – za ogromne
zaangażowanie, troskliwą opiekę nad nami,
organizowanie imprez, wycieczek i spotkań
towarzyskich.
- całemu Zarządowi: p. Wandzi, p. Teresce,
p. Halince – za udzielanie nam wsparcia,
prowadzenie dokumentacji, planowanie
programów i budżetu.
- burmistrzowi p. Kazimierzowi Szewczunowi oraz Starostwu Powiatowemu na czele
z p. Piotrem Stecem za przychylność i
okazywaną nam zawsze w potrzebie pomoc finansową.
Specjalne podziękowanie kierujemy
naszym stałym sponsorom, ludziom wspierającym naszą działalność w odpisie 1%
podatku, jak również wszystkim innym,
którzy wspomagają naszą działalność.
Wszystkim spieszącym
nam z pomocą
serdeczne wyrazy podziękowania
i wdzięczności
składają
– zawsze pamiętający –
Członkowie Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin.

Rejestracja przedpoborowych pozostaje
Rejestracja przedpoborowych ma na
celu ujęcie do rejestru przedpoborowych
mężczyzn, którzy w roku jej przeprowadzania kończą 18 rok życia, a także
starszych, do 24 roku życia, jeżeli dotychczas nie stawali do rejestracji i poboru,
oraz wydanie tym osobom potwierdzenia
zgłoszenia się do rejestracji.
Od wielu lat rejestracja przedpoborowych przeprowadzana jest w miesiącu
październiku. W roku bieżącym na terenie naszej gminy zostanie przeprowadzona w dniach 16 i 17 października.
Zgłaszający się w wyznaczonym terminie do rejestracji przedpoborowy obowiązany jest przedstawić dowód osobisty lub
inny dokument (ze zdjęciem) pozwalający
na ustalenie jego tożsamości.
Pouczenie dotyczące sposobu dopełnienia rejestracji, w tym w razie zmiany
miejsca zamieszkania, oraz środki egze-

kucji administracyjnej i sankcje karne za
niedopełnienie obowiązków związanych
z rejestracją zawierają obwieszczenia
o jej przeprowadzeniu oraz wezwania
imienne, jakie otrzymują wszyscy przedpoborowi.
„Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008-2010” zakłada
dalsze utrzymanie rejestracji przedpoborowych nawet po uzawodowieniu armii.
Trwają dyskusje nad formą jej przeprowadzania oraz prace dotyczące zasad
ustalania kategorii zdrowia poborowych
dla potrzeb wojska i zasad powoływania i
wcielania do jednostek wojskowych. Wymaga to zmiany dużej ilości przepisów
prawnych różnej rangi i na razie brak jest
informacji na ten temat.
(L.S.)
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MOPS integruje i aktywizuje
Dnia 02 września 2008 roku w „Pizzerii Prowansalskiej” w Dzierzgoniu odbyło
się spotkanie informacyjno-promocyjne
projektu z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, realizowanego przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Dzierzgoniu, pod nazwą „Integracja społeczna i aktywizacja lokalna kluczem do
wzrostu samooceny osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym”. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Na spotkaniu zaproszeni goście przedstawiciele władz samorządowych,
Rady Miejskiej, partnerzy projektu,
uczestniczki projektu i inni- zostali poinformowani o celach projektu, źródłach
finansowania i efektach jakich się spodziewamy.
Czas spędzono w miłej atmosferze przy
pysznym poczęstunku.
Każdy z uczestników spotkania został
obdarowany materiałami promocyjnymi.
Promocja projektu odbywa się w sposób
ciągły, m.in: poprzez plakaty, artykuły w
gazetach lokalnych, na stronach internetowych.
Projekt realizowany jest od czerwca
2008 roku a zakończenie jest przewidziane na listopad 2008 roku. Projektem
objęto 28 kobiet bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, będących
w wieku produkcyjnym. Głównym celem
projektu jest stworzenie warunków do
integracji społecznej poprzez aktywizację
lokalną. Ponadto spodziewamy się, że
realizacja projektu wpłynie na wzrost ich
kompetencji życiowych i umiejętności
zawodowych, umożliwiając im powrót na
rynek pracy.
Działania jakie zostały przewidziane w
projekcie, to: zajęcia z psychologiem,  
zajęcia z doradcą zawodowym, zajęcia
z przedsiębiorczości, zajęcia z autoprezentacji, zajęcia kulinarne.
Odbywaja się również zajęcia, które
pomogą uczestniczkom poprawić swój
wizerunek - nauczą dbać o własne ciało
i urodę, a tym samym spowodują wzrost
wiary w siebie i swoje możliwości - są
to spotkania z pielęgniarką, położną,
kosmetyczką, fryzjerem.
W czasie trwania zajęć uczestniczki objęte są dożywianiem w formie kateringu,
a osoby mieszkające poza miastemdowozem.
Projekt posiada dwóch partnerów:

Spotkanie integracyjne uczestniczek programu.
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne
w Dzierzgoniu i Powiatowy Urząd Pracy
w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.
Zostanie on zakończony spotkaniem
podsumowującym, którego organizacją

zajmie się Dzierzgoński Ośrodek Kultury
oraz uczestniczki projektu.
Koordynator projektu
Danuta Komar-Bruniecka

Aby było łatwiej
Burmistrz Dzierzgonia p. Kazimierz darem nieżyjącego już Hermanusa
Szewczun i przedstawicielka Stowa- Woltersa.
rzyszenia Osób Niepełnosprawnych Dzięki takim wózkom wielu niepełnop. Wanda Sobolewska przekazali elek- sprawnych, dotychczas unieruchotryczny wózek inwalidzki mieszkań- mionych, może aktywnie uczestniczyć
cowi miasta p.
Ryszardowi Krügerowi. Wózek
został przekazany do Dzierzgonia przez byłego Marszałka
Sejmu Macieja
Płażyńskiego i
kierowaną przez
niego Fundację
Pomorską. Fundacja ta pomaga osobom niepełnosprawnym
przekazując takie właśnie wózki pochodzące z
Pan Ryszard Krüger odbiera elektryczny wózek inwalidzki.
Holandii, będące
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„Spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami”
W dniach od 11 do 13 września 2008
w Bibliotece Publicznej Dzierzgońskiego
Ośrodka Kultury w ramach programu
„Pomorskie spotkania pisarzy z młodymi
czytelnikami – Z książką na walizkach”
odbyły się trzy spotkania autorskie: z Roksaną Jędrzejewską – Wróbel, Arkadiuszem
Niemirskim oraz Wojciechem Karwackim.
Roksana Jędrzejewska – Wróbel z
wykształcenia jest poważnym doktorem
literatury, a z zamiłowania zupełnie niepoważną autorką książek dla dzieci. Do tej
pory wydała ich siedem m. in.: „Florka,”
„Kamienica” i „Elementarz Demokracji”. Po
zakończeniu spotkania można było zakupić
te pozycje i otrzymać autograf wraz z dedykacją. Na spotkanie zaproszone zostały
dzieci z klas I – III Szkoły Podstawowej w
dzierzgoniu wraz z opiekunami. Pisarka
opowiadała dzieciom o tym jak się pisze
książki, jak wygląda jej praca w życiu codziennym. Autorka poruszała wyobraźnię
dzieci za pomocą postaci (stworów), które
były obiektem strachu jej własnych dzieci.
Ponadto pisarka zachęcała do wspólnej
dyskusji na ten temat.
Arkadiusz Niemirski z dużą dawką
humoru dyskutował z młodzieżą szkoły
średniej o swoim życiu i twórczości. Najchętniej pracuje siedząc i trzymając kota
na kolanach. Przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawił jak na przestrzeni
czasu zmieniał się wizerunek bohaterów
powieści kryminalnych i detektywistycznych. Niemirski jest kontynuatorem kultowej serii   „Pan Samochodzik” Zbigniewa
Nienackiego. Napisał również „Testament
bibliofila”, „Pojedynek detektywów” oraz
„Zbrodnia prawie doskonała”. Pracował
na estradzie jako satyryk w kabaretowych
audycjach popularnej „ Trójki”.
Wojciech Karwacki jest dyrektorem Wydawnictwa Ossolineum a także głównym
pomysłodawcą akcji pt. „Spotkania Pisarzy
z młodymi czytelnikami – Z książką na
walizkach”. Głównym celem tej akcji było
zachęcanie i zainspirowanie dzieci oraz
młodzieży do czytania książek.
Wojciech Karwacki wraz z Kaliną Jeżykowską napisał książkę pt. „13 skrytka”. Jej autorzy weszli w posiadanie pewnej tajemnicy
i postanowili podzielić się nią z każdym, kto
ma na to ochotę. Książka nauczy myśleć i
pamiętać o rzeczach ważnych, a głupstwa
puszczać w niepamięć.
W czasie spotkania Pan Karwacki opowiadał o książce elektronicznej, jak ona  
powstaje i na czym polega ich produkcja.
Poruszył temat niedalekiej przyszłości

polskich bibliotek, czym zachęcił do interesującej dyskusji młodzież biorącą udział
w spotkaniu.
Dzieci po każdym zakończonym spotkaniu otrzymały w prezencie naklejki i
zakładki do książek, na których wymienieni
zostali autorzy biorący udział w akcji.
13 września, w ramach zakończenia
spotkań z pisarzami, wszyscy zostali zaproszeni do Gdańska na Piknik Czytelniczy
przy Placu Wałowym. Muzyczną prezentację Biblioteki „Czytamy książki w rytmie

W oczekiwaniu na autograf.

salsy” przedstawił zespół „Wik–Band” pod
kierunkiem pana Wiktora Wojciechowskiego. Uczestnikami Pikniku byli pisarze biorący udział w programie „Pierwsze spotkania
pisarzy z młodymi czytelnikami”.
Nad całą organizacją czuwała pani Elżbieta
Lipska kierownik Biblioteki Publicznej w
Dzierzgoniu. Mamy nadzieję, ze takie akcje
czytelnicze będą odbywały się częściej.
Autorzy:
Katarzyna Krupa
i Agata Wiśniewska

DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
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I Pomorskie spotkania z czytelnikami
„Z książką na walizkach” – Gdańsk 13.09.2008 r.
W sobotę, 13 września br., grupa
mieszkańców Dzierzgonia wyruszyła
do Gdańska na piknik czytelniczy,
kończący w województwie pomorskim
akcję „Z książką na walizkach”. Jej
celem było spotkanie autorów książek
z dziećmi oraz młodzieżą szkolną.
Na miejscu byliśmy około godziny
10:00. Pogoda niezbyt sprzyjała tego
typu imprezie. Było dość chłodno, a
na niebie kłębiły się ciemne chmury
– nieomylny znak, że jesteśmy zagrożeni deszczem. Niemniej jednak
postanowiliśmy na złość pogodzie,
bawić się dobrze, co udało się z nawiązką. Na scenie zaprezentował się
m.in. dzierzgoński Wik-Band, chociaż
nie tylko. Jednak grupa pod batutą
Wiktora Wojciechowskiego prezentowała się wybornie, co było widać po
świetnie bawiącej się publiczności. Nie
można udanych występów odmówić
również pozostałym artystom. Dzięki
nim atmosfera nieco się rozluźniła, a
nam zrobiło się dużo cieplej.
Jednak niewątpliwie największą atrakcją tego dnia była, poza spotkaniem z
pisarzami, możliwość zakupu ciekawych pozycji książkowych. Sporym
powodzeniem cieszył się kiermasz
taniej książki, gdzie, za niewielkie
pieniądze można było kupić książki,
normalnie warte do trzech razy tyle, ile
wynosiła ich cena na owym kiermaszu.
Osobiście najbardziej uradowana byłam ze spotkania z panią Anną Onichimowską, autorką poczytnych pozycji
dla dzieci i młodzieży. Moi rówieśnicy
znają ją zapewne jako twórczynię książek „Hera moja miłość” i „Lot Komety”,
opwiadających o młodzieży borykającej się z problemem werbunku do sekt
i uzależnienia od narkotyków. Poza panią Onichimowską można było spotkać
m.in: pana Arkadiusza Niemirskiego,
kontynuatora przygód nieśmiertelnego
Pana Samochodzika, panią Joannę
Olech, która przybliża nam w swoich
książkach postaci Niziołków, czy też
pana Wojciecha Karwackiego, który
wspólnie z panią Kaliną Jerzykowską,
również obecną na gdańskim pikniku,
napisał książkę „13 skrytka”.
Organizatorzy spotkanmia przygotowali uczestnikom poczęstunek, a na co
bardziej zziębniętych czekała również
gorąca kawa i herbata.

Uczesnicy wyjazdu do Gdańska.

Podsumowując, impreza była bardzo
udana i śmiem stwierdzić, że wszyscy
wróciliśmy do domów bardzo zadowoleni z wycieczki.
Pragnę w tym miejscu podziękować
opiekunom wycieczki: p. Elżbiecie
Lipskiej i p. Dorocie Hul za zaangażo-

wanie nas, młodych w to, byśmy nadal
szerzyli kulturę słowa pisanego.
Martyna Maczyszyn,
uczennica klasy I b LO
w Dzierzgoniu
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INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DZIERZGOŃ ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
Zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów i
wydatków budżetowych za I półrocze 2008 roku przedstawia
się następująco:
Planowane dochody budżetowe
23.134.740 zł
Wykonanie dochodów budżetowych
13.159.342,75 zł
Planowane wydatki budżetowe
22.383.631 zł
Wykonanie wydatków budżetowych
  9.941.594,06 zł
Nadwyżka budżetowa wynosi
3.217.748,69 zł
Budżet gminy Dzierzgoń na 2008 rok uchwalony został
przez Radę Miejską w Dzierzgoniu w dniu 27 grudnia 2007
roku roku uchwałą nr XII/138/07.
W ciągu półrocza uległ zmianom, których dokonywano
uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zgodnie z uprawnieniami. Planowane dochody po zmianach na
30.06.2008 r. wynoszą 23.134.740 zł, natomiast wydatki po
zmianach 22.383.631 zł.
Zmiany budżetowe wynikające ze zmian subwencji, dochodów i wydatków własnych wprowadzono w półroczu
uchwałami Rady Miejskiej, natomiast zmiany dotyczące
dotacji na zadania własne i zlecone, przeniesień planowanych wydatków zgodnie z uprawnieniami zarządzeniami
Burmistrza Dzierzgonia.
I. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów
budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

PLAN PO
ZMIANACH
NA
30.06.2008

WYKONANIE

DZIAŁ

710

750

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnycm charakterze
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
- dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu
terytorialnego

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie
i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
- dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego
-  wpływy z przekształcenia prawa
użykowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości
- pozostałe odsetki

199.507

1.800

-

208.282,03

2.830,03

7.745

104,4

157,2

-

-

-

38.560

-

-

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.040.825

862.079,34

82,8

- dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie

88.000

46.381

52,7

- dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

1.850

528,08

28,6

946.075

814.600,86

86,1

4.500

378,40

8,4

400

191

47,8

URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁA-DZY
PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.387

706

50,9

- dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

1.387

706

50,9

2.000

350

17,5

2.000

350

17,5

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- grzywny, mandaty i inne kary
pieniężne od ludności

756

Wskaźnik
wykonania
planu (%)

38.560

- wpływy z różnych dochodów

Wskaźnik
wykonania
planu (%)

WYKONANIE

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wpływy z różnych opłat

751

PLAN PO
ZMIANACH
NA
30.06.2008

- wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących

- środki pochodzące z Norweskiego
Mechanizmu Finansowego,
Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przeznaczone na
finansowanie zadań realizowanych
przez jednostki sektora finansów
publicznych

754
010

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN-NYCH
5.197.378
JEDNOSTEK NIEPOSIADA-JĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
- podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
- odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat

3.154.432,68

60,7

6.000

708,39

11,8

-

27,02

-

podatek od nieruchomości
od osób fizycznych
od osób prawnych

595.000
715.000

344.423,86
582.638,50

57,9
81,5

197.707

197.707

100,0

84.500

-

-

podatek rolny
od osób fizycznych
od osób prawnych

490.000
320.000

417.194,87
293.719,05

85,2
91,8

84.500

-

-

podatek leśny
od osób fizycznych
od osób prawnych

350
3.500

228,30
2.235

65,2
63,9

273.500

184.526,40

67,5

45.000
30.000

27.826,10
14.313,41

61,8
47,7

18.000

36.066,96

200,4

10.000

4.125

41,3

40.000

35.862,77

89,7

15.000

4.924

32,8

2.000

360

18,0

27.000

12.342

45,7

170.000
-

91.052,17
3.168

53,6
-

15.000

17.014,15

113,4

podatek od środków transprtowych
od osób fizycznych
od osób prawnych
odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat-osoby
prawne
podatek od spadków i darowizn
opłata od posiadania psów
- wpływy z opłaty targowej

5.000

752,85

15,1

210.000

110.718,61

52,7

500

1.125,21

225,1

podatek od czynności cywilnoprawnych
- od osób fizycznych
- od osób prawnych
- odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat-osoby
fizyczne
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ŹRÓDŁA DOCHODÓW

- wpływy z opłaty skarbowej

17.695,90

50,6

50.000

36.379,20

72,8

- wpływy z opłat za wydawanie
zezwoleń na sprzedaż alkoholu

79.000

77.977,68

98,7

- wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw

12.000

6.750

56,3

-

784

-

2.527.528

1.174.580

46,5

50.000

23.966,08

47,9

10.570.641

5.942.628,39

56,2

w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej
dla jst

5.693.516

3.503.704

61,5

- część wyrównawcza subwencji
ogólnej dla gmin

3.903.854

1.951.926

50,0

- część równoważąca subwencji
ogólnej dla gmin

968.271

484.134

50,0

5.000

2.864,39

57,3

344.788

159.067,50

46,1

114.326

24.676

21,6

- odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
- podatek dochodowy od osób
fizycznych
- podatek dochodowy od osób
prawnych
RÓŻNE ROZLICZENIA

- pozostałe odsetki
801

OŚWIATA I WYCHOWANIE
- dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizacje własnych
zadań bieżących gmin (związków
gmin)
- dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorzadu
terytorialnego

13.522,95

83,7

-  wpływy z różnych opłat

-

67

-

- wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych

-

5.245,54

-

214.305

104.138,68

48,6

- wpływy z różnych dochodów

-

7.617,33

-

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej

-

3.800

-

POMOC SPOŁECZNA

4.691.400

2.371.516,41

50,6

- dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami  

4.014.400

2.008.480

50,0

- dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin

663.700

354.600

53,4

3.000

1.941,90

64,7

150

35,85

23,9

- wpływy z usług

7.500

3.407,30

45,4

- dochody związane z realizacją zadań
zleconych gminie

2.650

3.051,36

115,2

- wpływy ze zwrotów dotacji
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości
- odsetki od dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości

854

900

926

WYKONANIE

Wskaźnik
wykonania
planu (%)

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

333.000

-

-

- wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

333.000

-

-

23.134.740

13.159.342,75

56,9

3. dotacja celowa w wysokości 197.707 zł otrzymana z
budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa
Dochody w tym dziale wykonane zostały w 67,5% ( plan
273.500 zł- wykonanie 184.526,40 zł) z następujących
źródeł:
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości w wysokości 36.066,96 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego w
kwocie 35.862,77 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym  w prawo własności w
wysokości 752,85 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie
110.718,61 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów z tytułu odsetek
za nieterminowe regulowanie w/w należności w wysokości
1.125,21 zł.

275.754

275.754

100,0

275.754

275.754

100,0

81.500

-

-

80.000

-

-

1.500

-

-

- wpływy z opłaty produktowej

PLAN PO
ZMIANACH
NA
30.06.2008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 208.282,03 zł,
tj. 104,40 % planu.
Są to:
1. dochody 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 (koła łowieckie) 2.830,03 zł,
2.  wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7.745,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu
    państwa na realizację własnych zadań
    bieżących gmin

- dotacje otrzymane z funduszy
celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora
finansów publicznych

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

Plan dochodów po zmianach wynosi 23.134.740 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi 13.159.342,75
zł, co stanowi 56,9% planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

DZIAŁ

DOCHODY OGÓŁEM

16.157

- wpływy z usług

852

Wskaźnik
wykonania
planu (%)

WYKONANIE

35.000

-  wpływy z opłaty eksploatacyjnej

758

PLAN PO
ZMIANACH
NA
30.06.2008
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Dział 710 Działalność usługowa
Zaplanowane dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wynoszą 38.560 zł.
Dział 750 Administracja publiczna
Zaplanowane dochody wykonano w 82,8% (plan 1.040.825
zł, wykonanie 862.079,34 zł).
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Dochody w tym dziale to:
1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie w wysokości 46.381 zł,
2. dochody gminy  związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 528,08 zł,
3. środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych
( dofinansowanie projektu „ Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej gminie Dzierzgoń ” ) w wysokości  
814.600,86 zł,
4. wpływy z różnych opłat w wysokości 378,40 zł,
5. wpływy z różnych dochodów w kwocie 191 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Osiągniete dochody w tym dziale wynoszą 706 zł, tj. 50,9%
planu. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
w zakresie prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru
wyborców.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Nałożone mandaty i grzywny od ludności przez Straż Miejską wynoszą 350 zł, tj. 17,5 % planu.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej
Dochody zgrupowane w tym dziale to podatki i opłaty, które
wykonane zostały w wysokości 3.154.432,68 zł, tj. 60,7%
planu. Są to:
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
708,39 zł,
2. Odsetki od nietreminowych wpłat z tytułu podatków i oplat 27,02 zł,
3. Podatek od nieruchomości 927.062,36 zł
    - od osób fizycznych
344.423,86 zł
    - od osób prawnych
582.638,50zł
4. Podatek rolny
710.913,92 zł
    - od osób fizycznych 417.194,87 zł
    - od osób prawnych 293.719,05 zł
4. podatek leśny
2.463,30 zł
    - od osób fizycznych
   228,30 zł
    - od osób prawnych
2.235 zł
5. podatek od środków transportowych 42.139,51 zł
    - od osób fizycznych
27.826,10 zł
    - od osób prawnych
14.313,41 zł
6.odsetki od nieterminowych wpłat
   z tytułu podatków i opłat-osoby prawne 4.125,00 zł,
7. podatek od spadków i darowizn
4.924,00 zł
8. opłata od posiadania psów
   360,00 zł
9. wpływy z opłaty targowej
   12.342 zł
9. podatek od czynności cywilnoprawnych 94.220,17 zł
   - od osób fizyzcnych
   91.052,17 zł
   - od osób prawnych
     3.168,00 zł
10.odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

– osoby fizyczne
17.014,15 zł
11. wpływy z opłaty skarbowej
   17.695,90 zł
12. wpływy z opłaty eksploatacyjnej
    36.379,20 zł
13. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń
       na sprzedaż alkoholu
   77.977,68 zł
14. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw  6.750,00 zł
15. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
       i opłat
784,00 zł
16. podatek dochodowy od osób fizycznych 1.174.580,00 zł
17. podatek dochodowy od osób prawnych    23.966,08 zł
Dział 758
Różne rozliczenia
Dochody w tym dziale to subwencje w:
- części oświatowej
tj. 61,5% planu 3.503.704,00 zł
- części wyrównawczej tj. 50% planu 1.951.926,00 zł
- części równoważącej tj. 50% planu    484.134,00 zł
W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od
środków pieniężnych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie  w  wysokości  
2.864,39 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi
159.067,50 zł, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin w wysokości 24.676 zł z
przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania
reformy oświaty- nauczania – zakończenia dwuletniego
programu pilotażowego nauczania języka angielskiego
od pierwszej klasy szkoły  podstawowej w roku szkolnym
2007/2008 ( w okresie styczeń-sierpień 2008 r.),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w
wysokości 13.522,95 zł,
-  wpływy z różnych opłat 67 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników  majątkowych  5.245,54 zł,
- wpływy z usług 104.138,68 zł,
- wpływy z różnych  dochodów  7.617,33 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
  pieniężnej 3.800 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
Osiągnięte dochody w wysokości 2.371.516,41 zł stanowią
50,6 % planu, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości
2.008.480 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin w wysokości 354.600 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
1.941,90 zł,
- wpływy z usług 3.407,30 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie
3.051,36 zł.
Ponadto w dziale tym zrealizowany jest zwrot odsetek od
dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 35,85 zł.

DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Osiągnięte dochody w wysokości 275.754 zł stanowią 100%
planu i są to:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym- zgodnie z art.90d i 90e ustawy o
systemie oświaty.

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011

ROZDZ.

010

WYSZCZEGÓLNIENIE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01008

01010

75022

75023

249.793,32

61,0

Melioracje wodne

20.000

-

-

- wydatki bieżące

20.000

-

-

141.503

13.022,50

9,2

5.703
135.800

5.702,50
7.320

100,0
5,4

Izby rolnicze

16.200

14.863,82

91,8

- wydatki bieżące

16.200

14.863,82

91,8

Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi

01036

01095

Restrukturyzacja i
modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich

34.200

24.200

70,8

- wydatki majątkowe

34.200

24.200

70,8

197.707

197.707

100,0

197.707
1.940

197.707
1.939,38

100,0
100,0

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

648.354

168.115,96

25,9

Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń

600
60013

60014

Drogi publiczne wojewódzkie

79.751

-

-

79.751

-

-

Drogi publiczne powiatowe

84.500

16.333,28

19,3

16.333,28

19,3

60016

484.103

151.782,68

31,4

421.103
82.129

151.782,68
42.964,55

36,1
52,3

63.000

-

-

17.000

854

5,0

17.000

854

5,0

2.000
15.000

854

5,7

Drogi publiczne gminne
- wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodzeń
- wydatki majątkowe
TURYSTYKA

630
63095

Pozostała działalność
- wydatki bieżące:
- wydatki majątkowe:

700
70005

710
71004

71013

71035

GOSPODARKA
MIESZKANIOWA

268.016

60.053,25

22,4

Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

268.016

60.053,25

22,4

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

250.016
18.000

60.053,25
-

24,0
-

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

298.560

24.071,47

8,1

Plany zagospodarowania
przestrzennego

170.000

15.079,48

8,9

-

170.000
5.400

15.079,48
5.400

8,9
100,0

Prace geodezyjne
i kartograficzne
(nieinwestycyjne)

89.390

8.381,99

9,4

- wydatki bieżące:

89.390

8.381,99

9,4

610

610

100,0

wydatki bieżące, w tym:
dotacje

Cmentarze
- wydatki bieżące:

71095

84.500

610

610

100,0

Pozostała działalność

38.560

-

-

- wydatki bieżące

38.560

-

-

978.618,79

48,6

123.527

55.845,84

45,2

123.527

55.845,84

45,2

108.307

43.775,19

40,4

Rady Gmin

115.046

36.967,52

32,1

-wydatki bieżące

115.046

36.967,52

32,1

1.761.092

881.692,03

50,1

1.709.092

864.712,03

50,6

1.308.714
52.000

685.329,78
16.980

52,4
32,7

4.000

300

7,5

Urzędy gmin
- wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodzeń
- wydatki majątkowe
Promocja jednostek
samorządu terytorialnego
- wydatki bieżące:

75095

751

75101

754
75412

- wydatki bieżące:

-wydatki bieżące

75075

WSK.
WYK.
(%)

WYKONANIE

409.610

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
01030

PLAN PO
ZMIANACH
NA
30.06.2008

2.015.665

Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące w tym;
wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodzeń

II. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków

DZIAŁ
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75416

756

75647

80101

31,8

- wydatki bieżące:
URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA

12.000

3.813,40

31,8

1.387

235,10

17,0

UNOWPKiOP

1.387

235,10

17,0

-wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodzeń

1.387

235,10

17,0

960

235,10

17,0

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

111.272

56.892,24

51,1

Ochotnicze straże pożarne

47.650

22.984,18

48,2

- wydatki bieżące

47.650

22.984,18

48,2

Straż Miejska

33.908,06

53,3

63.622

33.908,06

53,3

58.344

31.088,42

53,3

50.000

18.135,87

36,3

50.000

18.135,87

36,3

- wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń

50.000

18.135,87

36,3

29.240

17.501

59,9

86.200

14.011,43

16,3

86.200

14.011,43

16,3

86.200

14.011,43

16,3

OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO
Obsługa papierów
wartościowych,kredytów i
pożyczek JST
-

801

7,5

3.813,40

63.622

75702

75818

300

12.000

- wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodzeń
DOCHODY OD OSÓB
FIZYCZNYCH , OD
OSÓB PRAWNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Pobór podatków, opłat i
niepodatkowych należności
budżetowych

757

758

4.000

Pozostała działalność

- wydatki bieżące, w tym:
wydatki na obsługę
kredytów i pożyczek

86.200

14.011,43

16,3

RÓŻNE ROZLICZENIA

100.000

-

-

Rezerwy ogólne i celowe

100.000

-

-

- wydatki bieżące:

100.000

-

-

OŚWIATA I WYCHOWANIE

9.419.263

4.729.837,81

50,2

Szkoły podstawowe

4.785.186

2.385.086,81

49,8

4.663.514

2.347.688,52

50,3

3.984.454
121.672

2.012.320,86
37.398,29

50,5
30,7

- wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
- wydatki majątkowe
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Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych

80103
-

- wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń

47,6
51,9

- wydatki bieżące, w tym:
- dotacja dla przedszkola

941.600
941.600

488.668
488.668

51,9
51,9

Gimnazja

2.608.778

1.375.873,03

52,7

- wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń

2.608.778

1.375.873,03

52,7

2.273.627

1.198.242,53

52,7

Dowożenie uczniów do szkół

Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli

80146

- wydatki bieżące
80148

Stołówki szkolne
-

85212

85213

85214

85215
85219

85228

85295

158.615,54

46,0

344.991

158.615,54

46,0

76.411

43.848,89

57,4

36.000

8.605,76

23,9

36.000
514.421
514.421
280.657

Pozostała działalność

131.206

8.605,76
246.154,16
246.154,16
136.461,08
40.064,00

854
85401

85415
900
90001

90002

47,9
90003

47,9
48,6

90004

30,5

40.064,00

30,5

OCHRONA ZDROWIA

79.000

43.701,08

55,3

Zwalczanie narkomanii

15.000

8.000,00

53,3

- wydatki bieżące

15.000

8.000,00

53,3

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

64.000

35.701,08

55,8

-wydatki bieżące

64.000

35.701,08

55,8

6.250.693

2.806.928,46

44,9

Domy pomocy społecznej

90.000

34.031,64

37,8

- wydatki bieżące

90.000

34.031,64

37,8

Ośrodki wsparcia

1.000

-

-

- wydatki bieżące

1.000

-

-

3.678.950

1.684.253,49

45,8

Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
- wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
- zwrot dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej
wysokości

POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
- wydatki bieżące, w tym:
- dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

853

23,9

131.206

POMOC SPOŁECZNA

85203

344.991

- wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń

- wydatki bieżące

85202

46,9

488.668

- wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń

852

26.770,51
22.462,36

80113

85154

57.081
47.210

-

85153

46,9

941.600

80110

851

26.770,51

Przedszkola

80104

80195

57.081

90015

90020

90095

921
92109

1.684.253,49

45,8

143.282

60.085,03

41,9

2.000

1.941,90

97,1

2.500,00

100

2.500

2.500,00

100

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

449.782

291.474,27

64,8

Świetlice szkolne

174.028

98.456,85

56,6

- wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń

174.028

98.456,85

56,6

156.603

86.498,45

55,2

Pomoc materialna dla uczniów

275.754

193.017,42

70,0

- wydatki bieżące

275.754

193.017.42

70,0

330.700

125.422,33

37,9

20.000

0,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
-wydatki bieżące

20.000

0,00

Gospodarka odpadami

80.000

32.000,00

40,0

- wydatki bieżące

80.000

32.000,00

40,0

Oczyszczanie miast i wsi

30.000

2.454,55

8,2

-wydatki bieżące

30.000

2.454,55

8,2

Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach

31.200

712,67

2,3

-wydatki bieżące

31.200

712,67

2,3

Oświetlenie ulic,placów i dróg

147.500

75.972,12

51,5

-wydatki bieżące

147.500

75.972,12

51,5

1.500

173,99

11,6

Wpływy i wydatki zwiazane z
gromadzeniem środków z opłat
produktowych
- wydatki bieżące

1.500

173,99

11,6

Pozostała działalność

20.500

14.109,00

68,8

-wydatki bieżące
-wydatki majątkowe
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby

7.000
13.500

610,00
13.499,00

8,7
100

612.629

304.541,28

49,7

459.000

229.500,00

50,0

459.000
459.000

229.500,00
229.500,00

50,0
50,0

121.200
121.200
121.200

60.600
60.600
60.600

50,0
50,0
50,0

32.429

14.441,28

44,5

32.429
30.929

14.441,28
14.103,48

44,5
45,6

1.233.000

66.407,40

5,38

1.153.000

56.051,40

4,9

60.000

30.000,00

50,0

60.000

30.000,00

50,0

1.093.000

26.051,40

2,4

80.000

10.356,00

12,9

- wydatki bieżące, w tym:
- dotacje podmiotowa z
budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
92116

3.678.950

2.500

Biblioteki
- wydatki bieżące, w tym:
- dotacje podmiotowa z
budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

92195

Pozostała działalność
- wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej

38.300

-wydatki bieżące

38.300

11.678,45

30,5

812.000

350.553,42

43,2

812.000

350.553,42

43,2

1.000

0,00

0,0

970.747

402.714,96

41,5

WYDATKI OGÓŁEM

- wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
- wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze

970.747
342.591

402.714,96
168.361,93

41,5
49,1

w tym:

342.591

168.361,93

49,1

286.340

139.724,05

48,8

115.475

54.930,37

47,6

- wydatki bieżące, w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń

115.475

54.930,37

47,6

Zasiłki i pomoc w naturze
oraz skł.na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
- wydatki bieżące, w tym:
- zwrot dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej
wysokości
Dodatki mieszkaniowe

Pozostała działalność
- wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń

11.678,45

30,5

926
92605

Zadania z zakresu kultury
fizycznej i sportu
- wydatki bieżące, w tym:
- dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszenim
- wydatki majątkowe

92695

Pozostała działalność
- wydatki majątkowe

111.295

51.870,37

46,6

201.630

100.404,20

56,3

201.630

100.404,20

49,8

23.523

11.330,55

48,2

80.000

10.356,00

12,9

22.383.631

9.941.594,06

44,4

20.757.459

9.804.935,37

47,2

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

9.027.465

4.600.118,87

51,0

- dotacje

1.592.700

816.668

51,3

86.200

14.011,43

16,3

1.626.172

136.658,69

8,4

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na obsługę kredytów i pożyczek
- wydatki majątkowe

Plan wydatków po zmianach wynosi 22.383.631 zł, wykonanie na 30 czerwca  2008 roku stanowi kwotę 9.941.594,06
zł, to jest 44,4 % planu.

DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Wykonanie wydatków w dziale  w stosunku do planu wynosi 61%.
Wydatki bieżące w kwocie 197.707 zł wydatkowano   na zwrot
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów
rolnych.
Ponadto wydatkowano kwotę  14.863,82 zł na  składki na rzecz
Izby Rolniczej oraz dokonano rocznej oplaty z tytułu umieszczania
urzadzeń infrastruktuty sanitarnej w gruncie pasa drogowego,
wnoszonej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w
wysokosci 5.702,50 zł.
Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 31.520 zł obejmują
zadania inwestycyjne pn.:
- „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Zlewni Dzierzgoń”  wydatkowano kwotę 7.320 zł na studium wykonalności,
- „Kształtowanie centrów wsi” -  wydatkowano kwotę 24.200 zł na
wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia remontowo-adaptacyjnych prac budowlanych w świetlicach
wiejskich zlokalizowanych w miejscowościach: Morany, Bągart,
Żuławka Sztumska,Jasna, Minieta w ramach programu „ „Poprawa
standardu infrastruktury pełniącej   funkcje kulturalne w gminie
Dzierzgoń” oraz wykonanie dokumentacji projektowej „ Wiejskiego
centrum kultury i rekreacji w miejscowości Bruk.
Dział 600 Transport i łączność
Wydatki w tym dziale wynoszą 168.115,96 zł tj. 25,9% planu i
obejmują:
1. utrzymanie dróg publicznych powiatowych – 16.333,28 zł,  w
ramach których wykonano:
- oczyszczanie ulic powiatowych 14.930,28 zł,
- wymiana włazu żeliwnego
475,80,
- zakup tłucznia kamiennego – 927,20 zł.
2. utrzymanie dróg publicznych gminnych – 151.782,68 zł, w
ramach których wykonano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.964,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.418,40 zł ( części zamienne do piły, paliwo, masa asfaltowa, tablice z nazwami ulic,
wykaszarka, tłuczeń kamienny),
- zakup usług pozostałych – 62.375,23 zł ( odśnieżanie, udrażnianie rowów, usługi transportowe),
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 564,57 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych - 980 zł,
- ZFŚS dla pracowników - 1.890 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży – 589,93
Dział 630 Turystyka
Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 854 zł i obejmuje wydatek inwestycyjny na zadanie  pn.,, Frontem ku rzece” za wykonanie
kosztorysu inwestorskiego.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Z planowanych wydatków w kwocie 268.016 zł, wydatkowano
kwotę 60.053,25 zł, co stanowi 22,4% planu. Dotyczyły one:
1. wydatków bieżących w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:  zakup materiałów – 4.025,21, remont mienia gminnego
– 24.135,80 (pomieszczenia przychodni – 20.000, naprawy ławek
na placu zabaw – 4.135,80), zakupu pozostałych usług (wypisy
z rejestru gruntów, wyceny lokali, ogłoszenia, opłaty notarialne,
znaki sądowe,  pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia
gminnego) – 26.558,24, koszty postępowania sądowego 5.334 zł.
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Dział 710 Działalność usługowa
Wykonane wydatki bieżące w kwocie 24.071,47,- zł stanowią:
- dotację celową   w kwocie 5.400 zł dla powiatu malborskiego
w sprawie powierzenia pełnienia funkcji organu doradczego Burmistrza przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną
w Malborku,
- pozostałe usługi  w wysokości 18.671,47 zł (wydanie decyzji
o warunkach zabudowy ,  ogłoszenie prasowe, wykonanie map,
wznowienie granic drogi gminnej Nowiec, pomiar zbiornika Minięta,   
opracowanie ekspertyzy naukowej – cmentarz).
Dział 750 Administracja publiczna
Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 48,6 % (plan-2.015.665
zł, wykonanie- 978.618,79 zł)
Wydatki w wysokości 55.845,84 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS oraz
zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników wykonujących
zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (rozdział
75011).
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wykonane
zostały w 32,1%.  Kwota 36.967,52 zł obejmuje:
1. wypłatę diet dla radnych  - 34.894,74 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia  - 430,03 zł
3. zakup usług pozostałych - 649,65 zł
4. rozmowy stacjonarne i komórkowe  - 681,71 zł
5. zakup materiałów papierniczych -  50,00 zł
6. zakup akcesoriów komputerowych -  219,60 zł
7. krajowe podróże służbow - 41,79 zł
Kwota 864.712,03 zł zawiera wydatki bieżące na funkcjonowanie
Urzędu Miejskiego:
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 685.329,78 zł
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 835,60 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa,
zakup części zamiennych, paliwa, środków czystości, dopłata
do okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego)
-  34.642,58 zł,
4. zakup energii, CO, wody - 29.752,26 zł
5. zakup usług zdrowotnych - 4.410,00 zł
6. zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe,
drukowanie Informatora Dzierzgońskiego, usługi BHP i ppoż.,
obsługa prawna, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości,
ogłoszenia) - 43.361,98
7. opłaty internetowe - 2.973,40 zł
8. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 612,40
9. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7.853,56
10. delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych - 3.427,93 zł
11. ubezpieczenie mienia - 5.699 zł
12. odpis na ZFŚS - 25.311 zł
13. szkolenia pracowników - 2.265 zł
14. zakup materiałów papierniczych - 1.799,89 zł
15. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
– 16.437,65 zł
Ponadto zrealizowano  wydatki majątkowe w wysokości 16.980 zł
na zadanie pn. ,, Modernizacja Urzędu Miejskiego wewnątrz”.
Na promocję jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)
zaplanowano kwotę 4.000 zł, wydatkowano 300 zł. Wydatki bieżące na pozostałą działalność  stanowią 31,8% planu i wynoszą
3.813,40 zł (składka na Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej
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Polskiej ,,Euroregion Bałtyk” i Stowarzyszenie ,,Polskie Zamki
Gotyckie”)
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 235,10 zł, tj. 17% planu
i obejmuje:
- wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości 235,10.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
		
i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki tego działu w kwocie 22.984,18 zł zostały poniesione na
funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych i zostały wykonane w 48,2 % (paliwo, remonty sprzętu strażackiego i samochodów,
opał, energia) oraz w kwocie 33.908,06 zł na utrzymanie Straży
Miejskiej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFSŚ,
rozmowy komórkowe, podróże służbowe).
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
		
i od innych jednostek nieposiadających
		
osobowości prawnej oraz wydatki związane
		
z ich poborem
Wydatki tego działu w kwocie 18.135,87zł stanowią inkaso dla
inkasentów podatków ,prowizję od opłaty targowej, opłaty komornicze i zakup druków.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Wydatki w kwocie 14.011,43 zł przeznaczono na spłatę odsetek
od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 4.729.837,81,
tj. 50,2 % planu.
Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 4.692.439,52 zł  obejmują:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS dla
pracowników, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz pozostałe
wydatki niezbędne dla funkcjonowania jednostek oświatowych.
Wydatki majątkowe w wysokości 37.398,29 zł dotyczą wykonania
ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu oraz ułożenia
polbruku w Szkole Podstawowej w Bagarcie.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Wydatki w kwocie 43.701,08 zł stanowią 55,3% planu i zostały
przeznaczone na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi
oraz zwalczanie narkomanii.
Dział 852 Pomoc społeczna
Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 44,9% (plan-6.250.693
zł  wykonanie-2.806.928,46 zł), w tym na:
1. domy pomocy społecznej 34.031,64 zł,
2. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia  1.684.253,49 zł,
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne 11.678,45 zł,
4. zasiłki i pomoc w naturze 350.553,42 zł
5. dodatki mieszkaniowe 402.714,96 zł,
6. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 168.361,93 zł,
7. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
54.930,37 zł,
8. pozostała działalność 100.404,20 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W dziale tym ponadto przekazano w wysokości 2.500 zł dotację
celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Dzierzgoniu.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 291.474,27 zł
i stanowi 64,8%.
Obejmują one :
- świetlice szkolne w wysokości 98.456,85 zł,
- pomoc materialna dla uczniów w wysokości 193.017,42 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 125.422,33 zł przeznaczono na:
1. gospodarkę odpadami - 2.000 zł
2. oczyszczanie ulic w miastach i na wsi  - 2.454,55 zł,
3. utrzymanie zieleni miejskiej - 712,67 zł,
4. oświetlenie ulic, placów i dróg całej gminy – 75.972,12 zł,
5. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych - 173,99 zł
6. pozostała działalność - 610,00 zł.
Wydatki majątkowe  w kwocie 13.499 zł dotyczą zakupu trzech
wiat przystankowych, które umieszczone są   w miejscowości  
Dzierzgoń, Bruk i Blunaki).
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W dziale tym wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w wysokości 229.500 zł oraz
dla Biblioteki w wysokości 60.600 zł.
Ponadto wydatkowano kwotę 14.441,28 w rozdziale pozostałej
działalności.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Wykonane wydatki bieżące w kwocie 30.000,- zł stanowią dotację
celową  dla Dzierzgońskiego Klubu Sportowego “Powiśle”.
Wydatki majątkowe w wysokości 36.407,40 zł przeznaczono na
zadanie pn. ,,Zespół boisk sportowych Moje Boisko – Orlik 2012”
w kwocie 26.051,40 zł  i  na realizację zadania pn. ,,Budowa hali
sportowo – widowiskowej w Dzierzgoniu” w kwocie 10.356 zł (
dokumentacja: koncepcja hali-5.000 zł,  geologiczno- inżynierska3.660 zł, mapy dla celów projektowych-1.696 zł).
Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu przebiegała
prawidłowo. Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 56,9
% planu. Przy niezmienionej sytuacji w II półroczu istnieje realna
możliwość wykonania zaplanowanych dochodów.
Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu wyniosło 44,4%
planu, niskie wykonanie dotyczy wydatków inwestycyjnych, które
realizowane będą w II półroczu.
Realizacja wydatków bieżących w I półroczu przebiegała w
granicach przyznanych limitów. Nadal powinna być prowadzona
oszczędna gospodarka przyznanymi środkami przez jednostki
organizacyjne gminy.
Ze względu na szczupłość planowanych środków w budżecie
zaleca się rozważne dokonywanie wydatków budżetowych.
Burmistrz będzie na bieżąco analizował wykonanie budżetu w II
półroczu i podejmował działania w celu jego realizacji.
Burmistrz
/-/ mgr Kazimierz Szewczun
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Pożegnanie lata i degustacja ryb
Tegoroczna impreza „Pożegnania
Lata” zorganizowana przez Dzierzgoński Ośrodek Kultury połączona
została z akcją promującą spożywanie
dań rybnych. Festyn odbył się dnia
6.09.2008r. na Wzgórzu Zamkowym
w Dzierzgoniu.
Tak połączone imprezy spotkały
się ze sporym zainteresowaniem ze
strony mieszkańców, którzy licznie
stawili się aby popróbować rybki i posłuchać muzyki. Gwoździem rybnego
projektu w Dzierzgoniu była prezentacja kulinarna przeprowadzona przez
Dariusza Gnatowskiego – serialowego
„Boczka” z filmu „Świat według Kiepskich”. P. Dariusz prezentował sposoby
przyrządzania dań rybnych oraz częstował wszystkich chętnych rybnymi
smakołykami. Nie odmówił również
rozdawania autografów i pozował do
zdjęć z mieszkańcami Dzierzgonia.
Równolegle z degustacją ryb odbywały się koncerty z okazji pożegnania
lata. Tuż po występie Dariusza Gnatowskiego na scenie zaprezentował się

zespół Azurro, który
swoim repertuarem
pełnym włoskich przebojów przeniósł duchowo dzierzgońską
publiczność na półwysep Apeniński. Tuż po
nich zaprezentowała
się gwiazda wieczoru
grupa Cliver. Formacja ta zaaplikowała
naszej publiczności
porcje rytmów miłych,
lekkich i przyjemnych.
Oczywiście zespoł
zagrał swoje najwiękDariusz Gnatowski serwuje smaczną rybę.
sze hity np.: „Zaufaj
mi”. Występ grupy
został mile przyjęty przez widownię,
a muzyka porywała do zabawy.
która śpiewała, tańczya i dobrze się
Dziękujemy sponsorom oraz wszystbawiła.
kim osobom, które przyczyniły się do
Imprezę możemy zaliczyć do
przeprowadzenia tej imprezy. Przede
udanych, gdyż dopisały wszystkie
wszystkim dziękujemy mieszkańcom
potrzebne czynniki zapewniające
za liczne przybycie i obiecujemy, że
sukces. Dopisała pogoda, przyszło
to nie ostatnia taka impreza w Dzierzbardzo dużo osób, rybka smakowała
goniu. Zadbamy o to.
Rafał Dubicki

Święto plonów - Nowiny 2008
W niedzielę, 31.08.2008 r., mszą
dziękczynną, celebrowaną przez ks.
Prałata Jana Czajkowskiego rozpoczęły się uroczystości dożynkowe. W
homilii ks. Proboszcz ciepło mówił o
rolnikach, ich pracy i plonach.
Po mszy, wieńce (na specjalnie przystosowanej platformie) oraz korowód
dożynkowy udał do miejscowości
Nowiny, gospodarzy tegorocznych
dożynek. Na placu PPHU – Nowiny
Burmistrz Dzierzgonia Pan Kazimierz
Szewczun przywitał: Starostów Dożynek Elżbietę Lip i Macieja Skibniewskiego, rolników, zaproszonych gości,
poczty sztandarowe i mieszkańców
gminy.
Po przywitaniu rozpoczął się ceremoniał przekazania chleba, upieczonego
z tegorocznego zboża. Ze słowami
sprawiedliwego dzielenia się chlebem,
Starostowie oraz Burmistrz podzielili
się nim ze wszystkimi uczestnikami
dożynek. W wystąpieniu Burmistrz
odniósł się do tradycji, szacunku dla
rolniczego trudu, ostoi polskości,
spełnienia obowiązku oraz nadziei na
lepsze jutro.

Podziękował również wszystkim Mieczysław Sikora.
sponsorom oraz tym którzy wspierali
O godzinie 14:00 rozpoczął się blok
i pomagali w przygotowaniu święta koncertowy. Wystąpiła kapela podwórplonów.
kowa „Sztama”, „Wik-Band” oraz grupa
Następnie zabierali głos zaproszeni „D-Tonacje”.
goście. Miło zostało odebrane wystą- Dużym powodzeniem cieszyła się gropienie Pani Teresy Skolimowskiej, chówka przygotowana osobiście przez
Radnej Sejmiku Województwa Pomor- Pana Jacka Orlikowskiego.
skiego oraz Pana Tadeusza Procyka,
Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Dzierzgoniu. Dużym
zainteresowaniem
cieszył się konkurs
na najładniejszy wieniec dożynkowy. Do
konkursu przystąpiło dziesięć sołectw.
Wygrał wieniec z sołectwa Bągart, który
reprezentował Gminę
Dzierzgoń na dożynkach powiatowych w
Starym Dzierzgoniu.
Z zainteresowaniem i
aplauzem został przyjęty turniej sołtysów,
który wygrał sołtys Starostowie dożynek wręczają burmistrzowi bochen chleba.
sołectwa Bągart Pan
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Pomoc charytatywna z Bonn
4 września 2008 roku Szkołę Podstawową w Dzierzgoniu
odwiedziła Pani hrabina Katharina von Krosigk - przewodnicząca Koła Niesienia Pomocy z Bonn.
Jej wizyty w szkole stały się już tradycją. Pani Katharina von
Krosigk od wielu lat finansuje obiady dla dzieci z najuboższych rodzin. Aktualnie jest to 90 obiadów miesięcznie, na
łączną kwotę - 42.300 zł rocznie. W ciągu kilkunastu lat swojej
działalności charytatywnej na pomoc w dożywianiu dzieci
przeznaczono ok. 600.000 zł. Jedyną zapłatą jaką otrzymuje,
to wdzięczność dzieci, rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły
wyrażona często w symbolicznych formach - pracach plastycznych, zdjęciach i naturalnie gorących podziękowaniach.
W czasie rozmowy z dyrekcją szkoły Pani von Krosigk po
raz kolejny potwierdziła chęć dalszej współpracy i wyraziła
zadowolenie z prac inwestycyjnych w szkole, szczególnie
budowanego ogrodzenia i planów zagospodarowania terenów
przyszkolnych. Podczas swojej obecności w Dzierzgoniu
Pani von Krosigk spotkała się z burmistrzem Kazimierzem
Szewczunem. W trakcie spotkania omówiono dotychczasową Od lewej: Jerzy Fritz, Kazimierz Szewczun, Gerard Zajdowski,
współpracę oraz plany na przyszłość. W dowód uznania i Katharina von Krosigh, Danuta Komar-Bruniecka.
podziękowania za udzieloną pomoc, burmistrz wręczył Pani
von Krosigk okazały kosz kwiatów.

„Nauczanie jest nie tylko pracą ...ma za zadanie
stworzenie człowieka pełnego i doskonałego”
Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa
Polskiego w Dzierzgoniu
1 września 2008r. w szkołach w całej
Polsce rozbrzmiał dzwonek oznajmiający
nowy rok szkolny. Dla wielu uczniów był
to pierwszy dzwonek rozpoczynający
długą drogę po wiedzę. Dla innych ostat-

ni przed pójściem na studia.
W Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego dzwonek zabrzmiał dla 577 uczniów, 49 nauczycieli
i wskazał, że nadszedł czas wytężonej

Uczniowie szkoły podstawowej podczas inauguracji.

pracy.
Pracować będziemy w 27 oddziałach. Chociaż
to początek roku
szkolnego to już
wiadomo, że 4
oddziały uczniów klas szóstych pożegnają
naszą szkołę w
czerwcu, idąc do
gimnazjum, ale
optymizm jest
nieco większy,
bo naukę podjęło w 5 oddziałach
106 pierwszoklasistów. Wycho-
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wawstwo przez pierwsze trzy lata w tych
oddziałach pełnić będą panie: Aleksandra Nowakowska I a, Bożena Kędzierska
I b, Katarzyna Prażmo I c, Maria Brzeska
I d, Mariola Lewandowska I e.
Uczniowie klas czwartych także spotkali
się z nowymi wychowawcami, są nimi
Joanna Matysiak,
Ewa Molek,-IV a, Agnieszka Zawistowska IV b, Alicja Petrykowska IV c, Wanda
Kołodziej IV d.
Pierwsze powakacyjne kroki wszyscy
uczniowie skierowali do nowowyremontowanego budynku szkolnego. Zarówno
uczniowie jak i rodzice poczuli się wyjątkowo w tak uroczystej szacie nowych
szkolnych korytarzy, gabinetów i wystroju
jaki ich powitał. Wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy obsługi
są pełni  uznania dyrekcji szkoły za tak
duże przedsięwzięcie, które przyczyni
się do miłego spędzenia czasu w odnowionych murach naszej placówki.
Do miłego akcentu na nowy rok szkolny
2008/2009 przyczyniły się także wychowawczynie klas drugich: M. Hrynkiewicz,
E. Napora, A. Kacprzak, M. Koziara przygotowując ze swoimi uczniami program
artystyczny zapraszający wszystkich
uczniów do nauki.
Danuta Bartoszewicz

Druk: Drukarnia „W&P”,
82-200 Malbork, ul.Akacjowa 29,
tel. (055) 272-25-85.

