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Projekt budżetu na 2008 rok
Projekt budżetu po sprawdzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz
po akceptacji Rady Miejskiej wyrażonej w
formie uchwały budżetowej stanowi roczny
plan finansowy gminy. Gmina jako jednostka samorządowa pozyskuje środki finansowe z dochodów oraz przychodów, które to
wraz z wydatkami oraz rozchodami tworzą w
całości budżet gminy.
Dochodami gminy są:
- dochody własne,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- udziały gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od
osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.
Dochodami gminy mogą być także, środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
Planowane dochody Gminy Czarna Woda
na 2008 rok wynoszą 7.476.000 zł,
Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:
4,27% to planowane dochody z podatkó w

i opłat lokalnych od osób fizy cznych
(indywidualnych podatników) w kwocie
319.284 zł,
16,91% to planowane dochody z podatków i
opłat lokalnych od osób prawny ch
(zakładów pracy) w kwocie 1.264.384 zł,
40,67% to planowane subwencje ogólne w
kwocie 3.040.146 zł,
20,56% to planowane dotacje celowe z budżetu państwa i jednostek sam orządu
terytorialnego w kwocie 1.537.372 zł,
10,96% to planowany udziały gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizyczn ych
(podatników indywidualnych) oraz podatku dochodowego od osób prawnych
(firm) w kwocie 819.471 zł,
6,63% planowane pozostałe dochody własne
(dzierżawy, odpłatność za korzystanie z
obiadów w stołówce szkolnej, opłata stała i za wyżywienie w przedszkolu, sprzedaż mienia, usługi, odsetki od środków
na rachunku bankowym, wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholi i inne) w
kwocie 495.343 zł.

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
będą pełne refleksji nad tym co dobre, piękne i ważne
w życiu każdego z nas, a nadchodzący Nowy Rok
niech będzie rokiem spełnionych nadziei i oczekiwań.
Życzy
Burmistrz
Jan Grzonka
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W dochodach własnych najwyższy udział planowany jest z
wpływu podatków od osób prawnych i fizycznych w kwocie
1.574.153 zł.
W subwencjach najistotniejszą pozycję stanowi subwencja
oświatowa w kwocie 2.972.665 zł.
WYDATKI
Wydatki planowane w 2008 roku wynoszą 8.279.610 zł.
W tym między innymi:
 na zadania oświatowe planuje się wydat ki na kwotę
3.447.193 zł (Zespół Szkół Publicznych i Przedszkole).
 na zadania w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę
1.981.014 ł (świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze,
dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze oraz pomoc w zakresie dożywiania).
 na utrzymanie dróg gminnych i powiatowych przeznaczono
303.620 zł. Na działalność sportową przewiduje się wydatkować 197.863 zł.
 na działalność kulturalną zaplanowano wydatek w wysokości
337.331 zł (działalność świetlic, biblioteki oraz imprezy organizowane przez gminę).
Źródłem pokrycia planowanego deficytu są wolne środki, będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, pochodzące z lat ubiegłych, głównie z rozliczeń z
Syndykiem ZPP.
W projekcie bud żetu uwzględniono następujące zadania
rzeczowe i inwestycyjne, poza bieżącym funkcjonowaniem
gminy:
1. w szkole zaplanowano udział własny gminy na budowę
boiska wielofunkcyjnego w wysokości 180.000 zł oraz na
budowę łącznika pomiędzy halą sportową i budynkiem
szkoły w wysokości 200.000zł. Na te zadania zostaną
złożone wnioski o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
Uruchomienie realizacji tych zadań nastąpi pod warunkiem
uzyskania dofinansowania. Zapl anowano zakup mebli
szkolnych do sal lekcyjnych – 15.000 zł, zakup szafek
uczniowskich – 21.538 zł, prace remontowe na kwot ę
24.600 zł (m.in. remont podłóg w 2 salach lekcyjnych,
wymianę oświetlenia), zaplanowano 20% udział gminy w
kwocie 3.000 zł na zainstalowanie 6 kamer w r amach
programu “monitoring w szkołach”. W stołówce szkolnej
zaplanowano wymianę podłogi na kwotę 8.000 zł.
2. w przedszkolu zaplanowano remonty na kwotę 24.000 zł wymianę drzwi wejściowych, naprawę dachu i elewacji na
dobudowanej części budynku przedszkola i pomieszczenia
gospodarczego oraz na wymianę kaloryferów w klasie “0”,
ponadto zaplanowano modernizację placu zabaw za kwotę
20.000 zł.
3. w zakresie dróg gminnych zaplanowano remont mostu
drewnianego – 76.500 zł, remont chodnika przy ul.
Starowiejskiej 5.000zł i przy ul. Mickiewicza 31.320 zł oraz
budowę chodnika prz ul. Mickiewicza (od torów kolejowych
do ul. Pomorskiej) 36.000 zł.
4. na wykupienie gruntów pod drogi zaplanowano 10.000 zł,
5. w sołectwach jako udział gminy w realizacji zada ń
inwestycyjnych, które zostan ą zg łoszone do
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, zaplanowano
budowę kotłowni i systemu c.o. w świetlicy Sołeckiej w
Lubikach na kwot ę 15.600 zł, na położenie blachy
trapezowej na dachu wiaty w Hucie Kalnej 10.000 zł oraz
na modernizację placu zabaw w Hucie Kalnej 6.000 zł.
6. zaplanowano sporządzenie wymaganej prawem budowlanym
dokumentacji dotyczacej rozbud owy oświetlenia ulicy
Kamiennej i Brzozowej - 10.000,00zł,
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7. na stadionie zaplanowano modernizację siłowni – udział
gminy w finansowaniu zadania zaplanowano na kwotę
60.000 zł. Na dofin ansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych zostanie złożony wniosek. Przystąpimy do
modernizacji o ile otrzymamy d ofinansowanie.
Zaplanowano remont bieżni na kwotę 5.000zł oraz 9.500 zł
na wymianę desek wewnątrz basenu oraz dalszą wymianę
na trybunach. Na stadionie w pobliżu basenu zaplanowano
ustawienie 3 kpl ław drewnianych wraz ze stołami.
8. w urzędzie zaplanowano remont pomieszczenia sanitarnogospodarczego – 14 500zł.
9.
zaplanowano modernizację placu zabaw przy ul.
Wiśniowej - 13.000 zł oraz ogrodzenie placu zabaw na
osiedlu przy ul. Słowackiego – 10.000 zł. Zaplanowano
zakup 5 ławek, które zostaną ustawione na terenie miasta.
Zaplanowano dokończenie prac przy modernizacji kręgu
betonowego przy kajakarni - 9.100zł. Na dalsze urządzanie terenów zielonych zaplanowano 7.000 zł.
10. W planie GFOŚiGW zaplanowano 25.000 zł na dokończenie dokumentacji dotyczącej budowy sieci kanalizacji
sanitarnej i przygotowanie in westycji, 72.000 zł na
działania związane z likwidacją azbestu jako pokrycia
dachowego z terenu gminy oraz 8.500 zł na zakup
pojemników do segregacji odpadów i koszy ulicznych.

Planowane wystąpienia o dofinansowanie
inwestycji ze środków Unii Europejskiej
Podstawowym zadaniem planowanym do realizacji w najbliższych latach jest budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wodzie. W roku 2008 podejmiemy próbę pozyskania części środków na ten cel z dwóch źródeł, Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kolejnym planowanym zadaniem jest budowa łącznika
pomiędzy halą sportową i budynkiem szkoły. Liczymy na uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Z tego samego źródła oraz z
Ministerstwa Sportu będziemy się ubiegali o dofinansowanie
do budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie. Z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich chcemy pozyskać dofinansowanie
na budowę systemu c.o. w świet licy sołeckiej w Lubikach i
pokrycie dachu wiaty przy budynku remizy w H ucie Kalnej,
wyposażenie świetlic w Czarnej Wodzie, Lubiikach i Hucie
Kalnej. Do tego samego programu oraz do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego będziemy
składali wnioski o dofinansowanie na modernizację siłowni na
stadionie miejskim w Czarnej Wodzie, na place zabaw w Gminie oraz na rozbudowę i modernizację świetlicy w Czarnej
Wodzie. Ponadto będziemy próbować pozyskać dofinansowanie z programu Kapitał Ludzki na projekty „Nowe kwalifikacje
kadry oświatowej szansą rozwoju dzieci i młodzieży”, „Klub
integracji społecznej” oraz poszerzenie programu edukacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Czarnej Wodzie. Jak widać
zamierzeń jest sporo, trzeba jednak pamiętać, że złożenie
wniosku o dofinansowanie jakiegokolwiek projektu nie zapewnia jeszcze uzyskania dofinansowania. Każdy z programów
posiada inne wymogi, procedury postępowania i zasady oceny
wniosków. Ponadto przydział środków odbywa się w atmosferze silnej konkurencji ponieważ chętnych do ich pozyskania
jest wielu a kwoty które są do rozdysponowania w ramach poszczególnych programów pokrywają zaledwie niewielka część
potrzeb. Z tego powodu nie możemy liczyć na to, że uda nam
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się pozyskać w najbliższych latach dofinansowanie do wszystkich
składanych projektów i je zrealizować. Niemniej jednak wnioski
które nie otrzymają dofinansowania na rok 2008 będą ponawiane
w latach następnych aż do 2013 roku, kiedy to kończy się obecny
okres dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Złote gody mieszkańców Czarnej Wody
W środę 5 grudnia 2007 burmistrz Jan Grzonka wręczył
medale za długoletnie pożycie pięciu parom, które obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jubilatami są Państwo: Helena i Edmund Suwalscy, Janina i Roman Rubiszewscy, Helena
i Stefan Tilakowie, Natalia i Kazimierz Klinger, Stefania i Hubert
Kuchtowie. Ponadto wśród odznaczonych są Państwo Irena i Bolesław Miszewscy, którym medale wręczono w domu. Podobna uroczystość miała miejsce 8 lutego 2007, wtedy burmistrz wręczył medale Państwu Lidii i Hubertowi Grulewskim, Teresie i Leonowi Ebertowskim, Cecylii i Teodorowi Narloch oraz Zytcie i Edmundowi Różewicz. W sumie dziesięć szczęśliwych par małżeńskich z Czarnej
Wody doczekało w tym roku Złotych Godów. Życzymy Jubilatom
dużo zdrowia, pogody ducha, radości z dzieci i wnuków oraz wielu
kolejnych lat spędzonych razem.

„Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu
Gminy Miejskiej Czarna Woda”.
W celu realizacji przepisów dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawi erającymi azbest Urząd Miejski
przystąpił do opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Czarna Woda”. W
ramach realizacji programu planowane jest dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i utylizacji odpadów wyrobów azbestowych. Środki finansowe na dofi nansowanie pochodzić będą z
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Niezbędnym elementem do opracowania „Programu ...” jest inwentaryzacja ilości azbestu na terenie gminy, który zgodnie z wymogami prawa musi być usunięty do 2032 roku. Pracownicy Urzędu
Miejskiego w Czarnej Wodzie odwiedzili właścicieli posiadłości w
celu zebrania informacji na temat ilości stosowanego azbestu oraz
terminów planowanych działań związanych z jego usuwaniem. Zebrane dane w przyszłości zaowocują możliwością skorzystania z
dofinansowania kosztów demontażu, transportu i utylizacji odpadów
wyrobów azbestowych. Po uchwaleniu „Programu ...” w Urzędzie
Miejskim dostępne będą formularze wniosków o dofinansowanie.
Ustawowe obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników
nieruchomości w zakresie kontroli i usuwania wyrobów zawierających azbest:
 kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w
obiektach, urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest,
 sporządzenie i przedłożenie organowi nadzoru budowlanego
oceny stanu i dokumentacji miejsca zawierającego azbest,
 usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych
zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia
wyrobu lub jego uszkodzenia,
 sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar stężenia azbestu, dla każdego pomieszczenia,
w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające
azbest lub wyroby zawierające azbest,
 przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo,
miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby
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zawierające azbest,
sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów
zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury,
sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa
(dot. przedsiębiorców) lub burmistrzowi (dot. osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami) informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania i wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone oraz coroczna aktualizacja tej
informacji
zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno - budowlanemu prac polegających na zabezpieczaniu lub
usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z
przepisami budowlanymi.

Konkurs grantowy dla
organizacji pozarządowych
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim zaprasza
organizacje pozarządowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadające siedzibę na terenie Powiatu
Starogardzkiego do składania w 2008 roku wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez o charakterze ponadlokalnym. W ramach konkursu ubiegać się można
o wsparcie dla przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i
sportowym. Rozpatrywane będą wnioski sporządzone wyłącznie na obowiązującym formularzu. Wzór wniosku o dofinansowanie oraz termin składania ofert ogłoszone zostaną
na stronie internetowej: www.powiatstarogard.pl, link: organizacje pozarządowe. Informacji dotyczących konkursu
udziela Wiesław Warchoł – Wydział Kultury, Sportu i Promocji Regionu Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki 17a,
tel. (058) 56 33552.

W styczniu rozpocznie funkcjonowanie
nowy gabinet stomatologiczny
W styczniu, po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w Ośrodku Zdrowia w Czarnej Wodzie przy
ul. Okrężnej 10 rozpocznie działalność gabinet stomatologiczny prowadzony przez NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „STOMADENT” s.c. R. Wiśniewski, E. WiśniewskaGórska ze Starogardu Gdańskiego.

Centrum Szkoleniowe
na odległość w Lubikach
Zakwalifikowaliśmy się do programu „Centra kształcenia na
odległość na wsiach”, projekt jest realizowany w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich 2004-2006. Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa
oparty na wiedzy. Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do
edukacji – promocja kształcenia przez całe życie. Schemat
a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią
a miastem. W ramach realizacji projektu w Świetlicy Sołeckiej w Lubikach zostanie utworzone centrum kształcenia na
odległość w celu ułatwienia uzyskiwania i uzupełnienia wiedzy ogólnej, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych w
formach pozaszkolnych. W ramach projektu nastąpi przeszkolenie i zatrudnienie trenera - opiekuna Centrum oraz
Świetlica zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy finansowany ze środków programu. Będzie to 9 zestawów

komputerowych i laptop wraz z oprogramowaniem systemowym,
sprzęt specjalistyczny pozwalający na korzystanie z komputera
przez osobę niepełnosprawną, faxtelefon, drukarka oraz 10 zestawów mebli biurowych. Oto oferta szkoleniowa Centrum:
Wykaz oferowanych pakietów edukacyjnych
1. Język polski
2. Matematyka
3. Historia
4. Chemia
5. Fizyka
6. Geografia
7. Biologia
8. Język obcy I
9. Język obcy II
10. Opiekun osób starszych
11. Podstawy technik komputerowych
12. Użytkowanie komputerów
13. Przetwarzanie tekstów
14. Arkusze kalkulacyjne
15. Bazy danych
16. Grafika menadżerska i prezentacyjna
17. Usługi w sieciach informatycznych
18. Opiekunka dziecięca domowa
19. Administracja systemami komputerowymi
20. Agent ubezpieczeniowy
21. Asystent bankowości
22. Broker ubezpieczeniowy
23. Grafik komputerowy
24. Handlowiec
25. Księgowość
26. Organizator agrobiznesu
27. Pracownik administracyjny
28. BHP
29. Zarządzanie kadrami
30. Ocena pracownika
31. Planowanie potrzeb
32. System motywacyjny
33. Rekrutacja
34. Ścieżki kariery
35. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
36. Ochrona danych osobowych
37. Prawo zamówień publicznych
38. Edukacja zdalna – szkolenia tworzone w systemie elearning, blended learning
39. Przedstawiciel handlowy
40. Sprzedawca
41. Telemarketer
42. Zarządzanie projektami
43. Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych
44. Zawody przyszłości – nowe formy zatrudnienia
45. Jak zdobyć i utrzymać pracę
46. Kariera – decyduję, planuję, działam
47. Zostań e-pr@cownikiem
48. Oczekiwania pracodawców – autoprezentacja
49. Poradnictwo zawodowe – wsparcie dla Twojego sukcesu
50. A może samozatrudnienie?
Udział w szkoleniach jest bezpłatny dla uczestników. Szkolenie
kończy się egzaminem a udział w szkoleniu poświadczany będzie stosownym dokumentem. Osoby dysponujące komputerem
podłączonym do internetu po zarejestrowaniu się w Centrum
będą mogły uczestniczyć w szkoleniu bez konieczności dojazdu
do świetlicy w Lubikach. Pierwsza edycja szkoleń planowana
jest w terminie od 1 lutego do 30 czerwca 2008 r. Nabór chętnych będzie prowadzić pani Barbara Zielińska w Świetlicy w
Lubikach.

Wysokość podatków
na 2008 rok
Na IX Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie w dniu 14 listopada 2007 r. radni podjęli uchwałę Nr IX//63/07 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej
Czarna Woda na 2008 rok
Roczne stawki podatku od nieruchomości radni uchwalili w
następujących wysokościach
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalif ikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,56 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w
zakresie usług turystycznych od 1 m 2 powierzchni - 0,17 zł
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 3,28 zł
d) letniskowych od 1 m2 powierzchni - 0,34 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej, działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni- 0,17 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,36 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m 2
powierzchni użytkowej - 15,63 zł
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w
zakresie usług turystycznych od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 5,62 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1
m 2 powierzchni użytkowej - 7,06 zł
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 3,39 zł
f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – galerii sztuki – w części wykorzystywanej na działalność kulturotwórczą z wyłączeniem powierzchni wykorzystywanych
na działalność zarobkową od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 3,28 zł
g) letniskowych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,02 zł
h) garaży wolnostojących od 1 m 2 powierzchni użytkowej 3,91 zł
i) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 3,28 zł
3) od budowli 2% ich wartości
Uchwałą nr IX/65/07 Rani zwolnili od podatku
od nieruchomości :
1) grunty zajęte pod drogi na terenie gospodarstw rolnych, za
wyjątkiem dróg zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
2) budowle sieci kanalizacji sanitarnej.
Uchwałą nr IX/61/07 Radni uchwalili odpłatność za świadczenia przedszkola w następujący sposób:
1) za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin – 95 zł.
2) za pobyt powyżej 5 godzin każdego następnego dziecka
w przedszkolu z rodziny – 76 zł.
3) za pobyt dziecka w przedszkolu do 5 godzin – 58 zł.
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wyżywienia.

