SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA
OŚWIATY I WYCHOWANIA ZA 2007 R.

Plan wydatków Ośrodka Oświaty i Wychowania na 2007 rok przyjęty został uchwałą Rady
Miejskiej nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007 r. wynosił 26.723.050 zł. Po zmianach
dokonanych w trakcie roku kolejnymi zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałami Rady
Miejskiej zamknął się ostatecznie kwotą 28.413.172 zł.

DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie,
plan – 26.486.333,-zł ; wykonanie – 26.245.962,-zł
Wykonanie planu jest prawidłowe i wyniosło 99,09%. Struktura wydatków jest przedstawiona
poniżej:
•

wynagrodzenia z pochodnymi – 81,03% wydatków

•

wydatki rzeczowe – 17,76% wydatków

•

wydatki inwestycyjne – 1,22% wydatków

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe,
plan –11.046.175,-zł ; wykonanie – 10.952.266,-zł
Wykonanie planu wydatków wyniosło 99,15%. Podstawową częścią wydatków tego rozdziału
były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
Stanowiły one 82,80% wykonania i wyniosły 9.068.827 zł. Taki udział wydatków na
wynagrodzenia związany jest z 5% wzrostem płac w sferze budżetowej w roku 2007, a także
wzrostem liczby nauczycieli dyplomowanych. Wydatki rzeczowe wyniosły 1.611.012 zł co
stanowi 14,71% wykonania. Podstawową grupę tych wydatków stanowią koszty stałe
związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania
placówek i wynoszą 1.226.512 zł. Na wykonanie zaplanowanych prac remontowych została
przeznaczona kwota 384.500 zł w ramach, której zostały zrealizowane poniżej przedstawione
zadania.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeciu – wymiana okien, malowanie części szkoły, częściowy
remont toalety chłopców, naprawa dachu i remont wieży widokowej, remont biblioteki.
Szkoła Podstawowa nr 5 w Świeciu – wymiana wykładzin, wymiana okien, malowanie
klas i remont sekretariatu.
Szkoła Podstawowa nr 7 w Świeciu - wymiana wykładzin, malowanie klas.
Szkoła Podstawowa nr 8 w Świeciu – remont elewacji zewnętrznej, malowanie holu oraz
segmentu B, remont podłogi przy kuchni i magazynie żywności, częściowy remont
ogrodzenia, wymiana części parapetów zewnętrznych.
Szkoła Podstawowa w Grucznie – wykonanie ogrodzenia od strony ulicy, malowanie części
klas.
Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim – wymiana wykładzin, malowanie klas i
korytarza, wyrównanie boiska szkolnego, wymiana drzwi.
Szkoła Podstawowa w Wiągu – remont części dachu, docieplenie budynku, wymiana okien,
wymiana części parapetów zewnętrznych.
Szkoła Podstawowa w Czaplach – wymiana okien, remont dachu, ocieplenie jednej ze ścian
sali gimnastycznej, wymiana parapetów zewnętrznych.
W ramach zakupów inwestycyjnych zostały zakupione: platforma przyschodowa dla
niepełnosprawnych (SP1) maszyna czyszcząca oraz zasobnik na ciepłą wodę (SP5),
kserokopiarka (SP 7) na łączną kwotę 72.427 zł.
Rozpoczęty został III etap budowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grucznie. Etap ten
polega na adaptacji, po wykwaterowaniu lokatorów, starego budynku szkoły na potrzeby
szkoły podstawowej oraz remoncie dachu. Szczegółowo zadanie to jest przedstawione w
opisie zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Koszt zadania w roku 2007 wyniósł 200 000 zł.
Poniższa tabela zawiera podział wydatków na poszczególne szkoły. Podane w niej liczby
dzieci i oddziałów przedstawiają stan na dzień 30 września 2007 roku.
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546
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2 063 375 1 359 892 1 639 827 2 304 989 1 518 119 655 693 670 252

740 119
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Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne,
plan – 166.800,-zł ; wykonanie – 162.809,-zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli
pracujących w oddziałach klas „O”, które znajdują się w niektórych naszych szkołach
podstawowych. W roku szkolnym 2007/2008 zostały utworzone cztery takie oddziały w
Szkole Podstawowej nr 1 , Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole
Podstawowej w Czaplach i w Szkole Podstawowej w Wiągu. Wykonanie planu wydatków
wynosi 97,61%.

Rozdział 80104 - Przedszkola,
plan – 5.927.237,-zł ; wykonanie – 5.858.524,-zł
Wydatki tego rozdziału, wykonane w 98,84%, dotyczą zadań związanych z prowadzonymi
przez Gminę przedszkolami. Na wynagrodzenia pracowników wraz z funduszem świadczeń
socjalnych zostało wydanych 4.569.601 zł co stanowi 78,00% wydatków ogółem. W ramach
tych środków została przeprowadzona 5% podwyżka wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2007
roku.
Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 1.273.929 zł co stanowi 21,74% wykonania w
tym rozdziale. Koszty związane z eksploatacją przedszkoli i wyżywieniem dzieci zamknęły
się kwotą 945.729 zł. Na prace remontowe przeznaczone zostały środki w wysokości
328.200zł w ramach, których zostały zrealizowane poniżej wymienione zadania.
Przedszkole nr 1 – zagospodarowanie pomieszczeń piwnicy, remont zmywalni i magazynu
żywnościowego, remont klatki schodowej.
Przedszkole nr 2 – remont zaplecza kuchennego, wymiana okien i drzwi.
Przedszkole nr 3 – remont korytarzy, częściowy remont dachu, podłączenie gazu ziemnego
do budynku, wykonanie pomieszczenia dla intendenta, malowanie pomieszczeń kuchenych.
Przedszkole nr 4 – remont klatki schodowej i pomieszczeń piwnicznych, remont placu przed
przedszkolem, remont tarasu i wejścia do przedszkola.
Przedszkole nr 6 – wymiana drzwi zgodnie z zaleceniami p.poż. w grupie I i w grupie II,
remont podłóg, malowanie sal, modernizacja ogrodu.
Przedszkole nr 7 - remont podłóg w dwóch salach, modernizacja zmywalni, remont sufitów,
naprawa elewacji.
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Przedszkole nr 8 – remont toalet dziecięcych, remont zmywalni, częściowa wymiana
grzejników, wykonanie zabezpieczeń p.poż, malowanie sal.
Przedszkole nr 9 – remont dotyczący bezpieczeństwa p.poż. , rozbudowa wentylacji w
kuchni, remont szatni dla dzieci i pokoju nauczycielskiego.
Przedszkole nr 11 – remont schodów, remont kopuły na dachu przedszkola.
W roku 2007 nie były planowane żadne zadania inwestycyjne. W ramach zakupów
inwestycyjnych został zakupiony zestaw urządzeń ogrodowych za kwotę 14. 994 zł.
Wykonanie wydatków dla poszczególnych przedszkoli przedstawione jest w poniższej tabeli.
Dane liczbowe ujęte w tabeli dotyczące liczby dzieci i liczby oddziałów w przedszkolach
przedstawiają stan na dzień 30 września 2007 roku.

Przedszkole
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4
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5
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Plan wydatków

685.721 696.908 652.339 694.134 502.347 824.790 792.710 590.631 418.944

Rozdział 80110 – Gimnazja,
plan – 6.856.700,-zł ; wykonanie – 6.818.784,-zł

Wykonanie wydatków wynosi 99,45% planu. Na płace wraz z pochodnymi oraz zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych została wydana kwota 5.812.131 zł co stanowi 85,24%
ogólnych wydatków. Wydatki rzeczowe wyniosły 994.158 zł co stanowi 14,58% wykonania.
Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych podstawową częścią w tej grupie są koszty
eksploatacyjne placówek. Wyniosły one około 663.358 zł , pozostała kwota 330.800 zł to
wydatki poniesione na zadania remontowe.
Gimnazjum nr 1 – renowacja podłogi na sali gimnastycznej, zagospodarowanie strychu,
malowanie sal lekcyjnych, wymiana wykładzin, konserwacja dachu sali gimnastycznej,
remont piwnicy, częściowy remont elewacji.
Gimnazjum nr 2 – remont podłogi na sali gimnastycznej, wymiana okien, remont podłogi na
korytarzu, remont elewacji, wymiana rur wodociągowych na parterze, malowanie
pomieszczeń, częściowa wymiana grzejników.
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Gimnazjum nr 3 – remont szatni na sali gimnastycznej, remont ogrodzenia, malowanie
pomieszczeń, wymiana wykładziny w harcówce, wymiana drzwi.
W roku 2007 w gimnazjach nie były planowane żadne zadania inwestycyjne. Natomiast w
ramach zakupów inwestycyjnych zostały kupione patelnie elektryczne dla Gimnazjum nr 1 i
Gimnazjum nr 2 za łączną kwotę 12.495 zł.
Poniesione wydatki z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawia poniższa tabela, w
której dane liczbowe dotyczące liczby uczniów i oddziałów sporządzone są według stanu na
dzień 30 września 2007 roku.

Szkoła
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G4

Liczba dzieci

309

504

329

139

Liczba oddziałów

12

19

13
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Plan wydatków

1 674 518 2 295 387 1 946 380 902 499

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
plan – 386.300,-zł ; wykonanie – 385.815,-zł
Wydatki w zakresie dowożenia dzieci wykonane zostały na poziomie 99,87%. Są to koszty
związane z realizacją umów zawieranych z przewoźnikami oraz koszty biletów miesięcznych
w tych wypadkach, w których korzystamy z usług komunikacji publicznej. W roku szkolnym
2007/2008 dowożonych jest 351 uczniów i dla 477 wykupione zostały bilety miesięczne.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,
plan– 983.400,-zł ; wykonanie- 960.234,-zł
W ramach tego rozdziału finansowane są zadania realizowane przez Ośrodek Oświaty i
Wychowania. Wykonanie wydatków wyniosło 97,64% planu. Taki wskaźnik związany jest z
niewielkimi oszczędnościami w zakresie wydatków rzeczowych. W roku 2007 Ośrodek
Oświaty i Wychowania wziął udział w Gminnym programie robót publicznych w ramach
którego do wykonywania zadań remontowych zostało oddelegowanych 8 osób, które zostały
zatrudnione w Urzędzie Miejskim. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i
funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 818.813 zł, co stanowi 85,27% wykonania.
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Na wydatki rzeczowe poniesione zostały nakłady w wysokości 121.421 zł co stanowi 12,64%
ogólnych wydatków. Dotyczą one opłat eksploatacyjnych oraz remontu trzech pomieszczeń w
siedzibie Ośrodka Oświaty i Wychowania.
W ramach zakupów inwestycyjnych został zakupiony serwer terminalowy wraz z
wyposażeniem za łączną kwotę 20 000 zł.
W roku 2007 w ramach prowadzonej działalności w zakresie polityki prorodzinnej na
szczególne podkreślenie zasługują zadania podane poniżej.
1) Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także z Biurem Świadczeń Rodzinnych.
 Dokonywanie analizy sytuacji i możliwych do udzielenia form pomocy oraz podjęcia
niezbędnych działań wobec rodzin rozbitych i potrzebujących pomocy z
pracownikami Biura Świadczeń Rodzinnych.
 Omawianie i realizowanie z pracownikami socjalnymi wspólnej strategii działania w
zakresie patologii i ciężkich kryzysów rodzinnych.
2) Przyjmowanie w ramach cotygodniowych dyżurów, rodziców oraz osób w trudnej
sytuacji życiowej szukających i potrzebujących pomocy.

Chodzi głównie o pomoc:

prawną, materialną jak i pedagogiczną ( szczególnie dotyczącą wychowywania dzieci i
problemów związanych z wychowaniem). Dyżury te cieszą bardzo duża popularnością.
Wymagają indywidualnego podejścia i szczegółowej analizy każdej zgłaszanej sprawy.
Zgłaszane są najczęściej najtrudniejsze problemy życiowe tych osób. W sumie w roku
2007 z tej formy pomocy skorzystało około 300 osób. W tej liczbie są ujęci tylko ci,
których sprawy i problemy wymagały dłuższego nakładu czasu: pisania pism do sądu i
innych instytucji, analizowania różnych dokumentów. Poza wskazaną liczbą przychodzą
także osoby w sprawach mniejszej wagi.
3) Prowadzenie spotkań superwizyjnych z nauczycielami i pedagogami prowadzącymi
socjoterapię w szkołach Gminy Świecie. Spotkania te stanowią forum wymiany
doświadczeń oraz są płaszczyzną do poszukiwania metod realizacji zajęć i rozwiązywania
trudnych problemów wychowawczych. W czasie między spotkaniami prowadzone są
indywidualne rozmowy z prowadzącymi zajęcia w czasie których poszukuje się
rozwiązań trudnych sytuacji wychowawczych. W naszych szkołach jest 19 zespołów
socjoterapeutycznych.
4) Kontynuacja stałych kontaktów z placówkami oświatowymi w celu pomocy dla rodzin
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.
5) Zorganizowanie dla rodzin potrzebujących wielorakiej pomocy polegającej między
innymi na:
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 pomocy żywnościowej pozyskiwanej od sponsorów
 pomocy rodzinom w ich trudnych sprawach mieszkaniowych
 pomocy w zakresie wyposażenia mieszkań (meble, sprzęt gospodarstwa
domowego, odzież)
6) Zorganizowanie pomocy świątecznej dla rodzin biednych.
7) Objęcie szczególną opieką 8 rodzin mających wielorakie problemy (alkoholizm, bieda,
niemoc wobec własnych dzieci, rodziny zastępcze, rodziny w których samotna matka
sprawuje sama opiekę nad chorym dzieckiem). Praca z tymi rodzinami polega na pełnym
zaangażowaniu się w sprawę niesienia pomocy i wsparcia(pomocy pedagogicznej,
prawnej, terapii wobec rodziców nieodpowiedzialnych za swoje dzieci, a także na
organizowaniu dla nich pomocy materialnej).
8) Kontynuacja współpracy w zakresie wspólnych działań z Towarzystwem Przyjaciół
Dzieci dotyczących pracy poszczególnych kół TPD w naszych szkołach oraz współpracy
młodzieży z tych szkół z TPD.
9) Systematyczne spotkania z nauczycielami prowadzącymi świetlice „Gniazdo”. Na
spotkaniach prowadzone są wykłady z zakresu pedagogiki oraz omawiane są trudne
sytuacje z którymi spotykają się nauczyciele w swojej pracy.
10) Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem
Mózgu w zakresie wychodzenia naprzeciw wielu potrzebom rodziców chorych dzieci.
11) Praca nad „programem wychowawczym”, który bedzie stanowił pomoc dla rodziców
(program w trakcie opracowywania).

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
plan- 77.400,-zł ; wykonanie- 69.855,-zł
Zaplanowane przez dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli środki
przeznaczone zostały na pomoc nauczycielom studiującym w zakresie pokrycia kosztów
delegacji, kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych.
Niskie wykonanie wynoszące 90,25% związane jest z faktem rezygnacji przez uczelnie z
niektórych form doskonalenia w związku ze zbyt małą liczbą chętnych oraz mniejszą ilością
zjazdów na studiach podyplomowych niż planowali dyrektorzy.
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Rozdział 80195 - pozostała działalność,
plan– 1.042.321,-zł ; wykonanie- 1.037.675,-zł
W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały poniższe zadania:
-

przekazane zostały środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i
rencistów, którzy byli pracownikami szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w
wysokości 120.000 zł,

- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na
łączną kwotę 28.400 zł,
-

przyznane zostały

nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach

podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz w gminnych konkursach
języka angielskiego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych na kwotę 14.507 zł,
-

przekazane zostały środki na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek w szkołach
wiejskich w ramach dotacji z Kuratorium Oświaty w wysokości 1995 zł,

-

przekazane zostały środki na dofinansowanie monitoringu wizyjnego dla Gimnazjum nr 2
w Świeciu w wysokości 6.400 zł w ramach programu „Monitoring wizyjny w szkołach i
placówkach”,

-

poniesione zostały koszty dopłaty do czynszu dla trzech rodzin wykwaterowanych ze
Szkoły Podstawowej w Grucznie w wysokości 10.286 zł,

-

przekazane zostały środki na dofinansowanie realizacji programu „Podróże historyczne i
kulturalne” w ramach dotacji z Kuratorium Oświaty w wysokości 6.403 zł,

-

poniesione zostały koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień
nauczyciela mianowanego w wysokości 980 zł,

-

przekazana została dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w
wysokości 528.353 zł.

Środki na ten cel otrzymujemy w ramach dotacji celowej z

budżetu państwa,
-

poniesione zostały koszty na realizację programu „Otwarcie na kontakty” w wysokości
320.350 zł, w tym 240.263 zł pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i 80.087 zł z budżetu państwa.
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DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
plan – 1.548.009,-zł ; wykonanie – 1.394.294,-zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne,
plan – 973.731,-zł ; wykonanie – 930.276,-zł

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacone zostały wynagrodzenia dla nauczycieli
prowadzących świetlice szkolne oraz dla pracowników administracji i obsługi pracujących w
stołówkach szkolnych. W roku szkolnym 2007/2008 wydawanych jest około 1187 obiadów
miesięcznie, w tym 602 obiadów bezpłatnych. Obiady bezpłatne finansowane są głównie ze
środków opieki społecznej. Wykonanie wydatków wynosi 95,54%.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
plan – 85.769,-zł ; wykonanie – 85.649,-zł
Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 99,86%. W sezonie zimowym dzięki
dotacji przekazanej z budżetu Gminy różnym organizatorom, z wypoczynku skorzystało 802
dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali
wypoczynek dla 701 dzieci. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z
małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki. Dotacje na
zimowiska dla dzieci wyniosły 13.478 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 53.902 zł stanowi
dotacja do kolonii i obozów letnich. Wśród organizatorów wypoczynku ubiegających się o
dotację były kluby sportowe szkoły, parafie, stowarzyszenia oraz Związek Harcerstwa
Polskiego.
Dodatkowo w roku 2007 zorganizowany został obóz polsko-fiński w czasie którego
realizowany był projekt „Kampania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego – plakat jako
środek wyrazu” . Obóz dofinansowany został z Programu „Młodzież” w wysokości 18.269 zł.
W ramach tego obozu, który trwał od 27.07.07 do 02.08.07 wypoczywało 14 dzieci z naszych
gimnazjów oraz 10 dzieci z Finlandii z zaprzyjaźnionego ze Świeciem miasta Kuusankoski.
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Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów,
plan – 483.949,-zł ; wykonanie – 373.809,-zł
Plan wydatków tego rozdziału został zrealizowany w 77,24 %. Niskie wykonanie planu
wydatków spowodowane zostało przekazaniem wyższej dotacji z budżetu Państwa od
rzeczywistych potrzeb na poszczególne rodzaje zadań.
W ramach tego rozdziału realizowane były zadania, które w całości lub części finansowane
były w ramach środków zewnętrznych.
1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów będących mieszkańcami naszej
Gminy. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, pomoc materialna o charakterze socjalnym
dla uczniów jest zadaniem własnym gminy, na które gmina otrzymuje dofinansowanie w
formie dotacji z budżetu państwa. Na wypłaty stypendiów wydaliśmy kwotę 212.676 zł
na otrzymaną dotację w wysokości 275.509 zł. Takie wykonanie tego zadania związane
jest z faktem, że otrzymywana dotacja naliczana jest proporcjonalnie do liczby
mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego co nie zawsze odpowiada liczbie
osób uprawnionych do otrzymania stypendium. Wydawane przez nas decyzje o
wysokości stypendium w całości uwzględniają potrzeby edukacyjne o sfinansowanie
których wnioskują osoby uprawnione.

Poza tym kilkanaście osób nie zrealizowało

decyzji o przyznaniu stypendium mimo, że została stworzona możliwość zakupów
określonych decyzją nawet w sytuacji gdy osoba uprawniona nie miała pieniędzy. Należy
podkreślić, że przekazana nam przez budżet państwa dotacja, jak co roku w pełni
zabezpieczyła realizację tego zadania.
2. Zakup mundurków szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz
podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Na ten cel była przeznaczona
dotacja celowa przekazana nam przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Dotacja
przekazana w wysokości 62.240 zł wykorzystana została w kwocie 34.933 zł. W ramach
wykorzystanych środków kwota 21.629 zł. została przeznaczona na zakup mundurków
szkolnych, a 13.304 zł na zakup kompletów podręczników dla klas I-III szkół
podstawowych. Podstawowym kryterium, które uprawniało do tej formy pomocy było
kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.
3. Rządowy program
2007r.”

„Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w

Był to program do którego zakwalifikowaliśmy się w postępowaniu

konkursowym. Jego koszt wyniósł 126.200 zł. Na jego realizację otrzymaliśmy środki w
wysokości 87.700 zł , a pozostała kwota w wysokości 38.500 zł stanowiła wkład własny.
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W ramach Programu w okresie od 12 września do 21 grudnia zostało zrealizowanych
wiele zajęć pozalekcyjnych we wszystkich naszych szkołach podstawowych i
gimnazjalnych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność,
plan – 4.560,-zł ; wykonanie – 4.560,-zł
Jest to nowy rozdział budżetowy, który został utworzony w związku z otrzymaniem przez
nas dotacji na zakup przyborów szkolnych, artykułów papierniczych i podręczników dla
dzieci Romskich, uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu. Dotacja ta została pozyskana
w ramach postępowania konkursowego ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
do którego przystąpił Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85305 – żłobki,
plan – 378.830,-zł ; wykonanie – 367.881,-zł
Plan wydatków żłobka został zrealizowany w 97,11%. Wykonanie w zakresie płac i
pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 300.392 zł. co stanowi
81,65% wykonania .
Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych wynosi 67.489 zł co stanowi 18,35%
wykonania z tego kwota 53.689 zł stanowi koszty

związane z eksploatacją żłobka,

wyżywieniem dzieci, zakupem niezbędnych materiałów oraz wyposażenia dla żłobka.
Pozostała kwota 13.800 zł, została przeznaczona na malowanie niektórych pomieszczeń,
odnowienie muru na placu zabaw oraz zakupy zabawek dla dzieci. W planie na 2007 rok nie
były dla żłobka ujęte żadne zadania i zakupy inwestycyjne.
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