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XI SESJA RADY MIEJSKIEJ
We wtorek 26 lutego o godz. 17.00 odbyła
się XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie. Na sesji przedstawiono informację na
temat usług medycznych świadczonych na
rzecz mieszkańców Czarnej Wody przez
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna STOMANDENT funkcjonujące w Ośrodku Zdrowia przy ul. Okrężnej 10 w Czarnej Wodzie.
W trakcie sesji podjęto uchwały dotyczące
miedzy innymi.:
 regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w roku 2008 w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Gminę
Miejską Czarna Woda
 zasad korzystania ze stołówek w Zespole
Szkół Publicznych i Przedszkolu Publicznym w Czarnej Wodzie oraz ustalania
opłat za posiłki
 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnych Piotra Błaszaka i Piotra Szulca
 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Miejską Czarna Woda z
Powiatem Starogardzkim dotyczącego
wspólnej realizacji powiatowego programu profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego
 zmiany uchwały Nr XXIX/215/06 z dnia
19 czerwca 2006 r. i Nr VII/56/07 z dnia
17 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części Gminy Miejskiej Czarna Woda w
obrębie ewidencyjnym Czarna Woda
Ponadto omówiono:
 Sprawozdanie z działalności za 2007 rok
Miejskiej Biblioteki Publicznej
 Informację z realizacji zadań Ośrodka
Pomocy Społecznej za 2007 rok
 Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności MZGKiM za 2007
rok

Informacja na temat przetargu na
dzierżawę pomieszczeń w
budynku przychodni zdrowia przy
ul. Okrężnej 10 w Czarnej Wodzie.
W ostatnim czasie w śród naszych
mieszkańców z uporem rozpowszechniane
są często kłamliwe czy też zmanipulowane
informacje dotyczące rozstrzygni ęcia
przetargu na dzier żawę pomieszczeń
przychodni zdrowia . Dlatego poniżej
przedstawiam Państwu fakty dotyczące tego
przetargu.
Rada Miejska w Czarnej Wodzie
uchwałą podjętą na sesji w dniu 28 czerwca
2007r. jednog łośnie zdecydow ała o
wydzierżawieniu pomieszczeń budynku
przychodni zdrowia przy ul. Ok rężnej na
kolejne 5 lat wy łonionemu w drodze
pisemnego przetargu ofert Zakładowi Opieki
Zdrowotnej. W za łączniku nr 1 do tej
uchwały Rada Miasta okre śliła warunki
dzierżawy oraz kryt eria oceny ofert.
Dotychczasowa umowa dzier żawy tego
budynku zawarta w 2002 r. z NZOZ Polmed
ze Starogardu Gd. wygas ła z dniem 31
grudnia 2007 r.
Protestująca dziś grupa pacjentów
NZOZ Medicus domagała się w swoich
petycjach z 5 oraz 14 czerwca 2007 r.
podjęcia przez Radę Miasta oraz Burmistrza
pilnych działań zmierzających do cytuję „
ustalenia jednego zakładu Opieki Zdrowotnej
w Czarnej Wodzie” . Miało to jej zdaniem
przyczynić się do poprawy opieki zdrowotnej,
a zwłaszcza do szerszego zakresu i
dostępności na miejscu do specjalistycznej
opieki medycznej. Rada Miasta podejmując
uchwałę o sposobie i trybie wydzierżawienia
części budynku przychodni wzi ęła pod
uwagę między innymi powyższe pisemne
prośby mieszkańców.
Wykonując uchwałę Rady Miasta
ogłosiłem pisemny przetarg nieograniczony
na dzierżawę części budynku przychodni
zdrowia z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności w zakresie opieki zdrowotnej.
Przetarg został przeprowadzony zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Str. 2
o gospodarce nieruchomo ściami oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie
nieruchomości. Przygotowując przetarg stara łem się w
maksymalnie możliwym stopniu uwzględnić oraz pogodzić
postulaty i uwagi ró żnych grup naszych mieszka ńców.
Postępowanie przetargowe, na ka żdym jego etapie by ło
monitorowane przez radców praw nych zatrudnionych w
Urzędzie Miasta. Czynno ści zwi ązane z przetargiem
wykonywała komisja przetargowa. W skład komisji przetargowej
powołałem zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 5 osób
spośród pracowników urzędu dających rękojmię rzetelnego i
bezstronnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu,
wśród których byli: Barbara Kropidłowska – Skarbnik Miasta,
Barbara Gliniecka – Kierownik MOPS, Krzysztof Pl iszka –
inspektor d/s gospodarki nieru chomościami oraz
Bo żena
Szramka i Sabina Freitag.
Komisja po szczegółowym rozpatrzeniu złożonych ofert
większością głosów za korzystniejszą uznała ofertę NZOZ
Medyk z Łęga. W swoim wyborze Komisja ki erowała się
całościowym
stopniem
spe łnienia warunków przetargu,
zarówno kryterium podstawowego – jakim zgodnie z
obowiązującym prawem musi być dla dzierżawy nieruchomości
oferowana kwota czynszu, jak i kryteriów dodatkowych, którymi
było zapewnienie przez przyszłego dzierżawcę jak najszerszej
dostępności i kompleksowo ści podstawowej oraz
specjalistycznej opieki medycznej świadczonej nieodpłatnie na
podstawie odrębnych umów zawartych z Narodow ym
Funduszem Zdrowia. Komisja wybrała za korzystniejszą ofertę
NZOZ Medyk z uwagi na to, że zawierała ona propozycję stawki
czynszu ponad dwukrotnie wy ższą niż zaoferował NZOZ
Medicus, a ponadto co jest bar dzo istotne dla wszystkich
naszych mieszkańców, zapewniała przy porównywalnej do
NZOZ Medicus podstawowej opiec e zdrowotnej wi ększą
kompleksowość i dost ępność do nieodp łatnych usług
specjalistycznych świadczonych na miejscu w Przychodni w
Czarnej Wodzie. Komisja uznała równiż za korzystniejszy dla
mieszkańców, zwłaszcza pracujących, oferowany przez NZOZ
Medyk harmonogram pracy lekarz y uwzgl ędniający
przyjmowanie pacjentów zarówno w godzinach przed jak i
popołudniowych.
Biorąc powyższe pod uwagę, oraz nie znajduj ąc
żadnych racjonalnych argumentów, które mogłyby świadczyć o
nierzetelnym, czy te ż stronniczym przeprowadzeniu i
rozstrzygnięciu postępowania przez komisj ę przetargową,
uznałem przetarg za ważny i dnia 8 grudnia 2007r.podpisałem z
NZOZ Medyk z Łęga umowę dzierżawy na okres pięciu lat.
Wcześniej, także w trybie pisemnych przetargó w
nieograniczonych zostali wyłonieni dzierżawcy pozostałych
przeznaczonych do dzierżawy części budynku Przychodni
Zdrowia przy ul. Okrężnej 10, to jest NZOZ STOMADENT ze
Starogardu Gd. świadczący usługi stomatologiczne oraz RehMed z Czarnej Wody świadczący usługi z zakresu rehabilitacji
medycznej.
Obecnie nie ma żadnych podstaw merytorycznych ani
możliwości prawnych uniewa żnienia
prawid łowo
przeprowadzonego i rozstrzygniętego przetargu.
Przychylając się do wniosku grupy radnych oraz
protestującej grupy pacjentów NZOZ Medicus pismem z dnia
23.02.2008 poinformowałem Pana Stefana Krajnika o
możliwości adaptacji wolnych pomieszcz eń położonych na
piętrze budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Okr ężnej 10 dla
potrzeb kierowanego przez n iego zakładu. Osobiście
uważam, że nawet przy niewielkim udzial e finansowym
przyszłego dzierżawcy, istnieje zupełnie realna możliwość
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zaadaptowania tych pomieszczeń łącznie z wyposażeniem
budynku w dźwig osobowy. Jednak dla podjęcia przez Gminę
jakichkolwiek działań w tym zakresie niezbędna jest pisemna
gwarancja ze strony Kierownict wa NZOZ Medicus, że w
zaadaptowanych pomieszczeniach b ędzie prowadzi ł
przynajmniej przez 5 lat nieod płatnie usługi medyczne w
ramach zawartych kontraktów z NFZ dla mieszkańców Czarnej
Wody. Nie jest natomiast uzasa dnione oraz stoi w
sprzeczności z podstawową zasadą celowego oszczędnego i
racjonalnego gospodar owania środkami publicznymi
przystąpienie tylko na koszt Gminy do adaptacji pomieszczeń i
budowa za około 150.000 zł. windy bez jakiejkolwiek gwarancji,
że pomieszczenia te przynajmnie j przez kilka lat b ędą
wykorzystane do prowadzenia usług medycznych.
Pragnę w tym miejscu zauważyć, że w obecnej sytuacji
nikt w Czarnej Wodzie nie zost ał pozbawiony możliwości
korzystania na miejscu z opieki medycznej. Każdy, kto tylko
chce, może wybrać odpowiadającego mu lekarza w Przychodni
NZOZ Medyk w Czarnej Wodzie. Należy również zrozumieć i
uszanować niepodważalne prawo w łaścicieli prywatnych
przychodni zdrowia do samodzielnego decydowania o tym
gdzie chcą prowadzić swoją działalność.
Burmistrz Jan Grzonka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZA 2007 ROK
Planowane dochody Gminy Czarna Woda na 2007 r. wynosiły
7.255.150 zł. W trakcie roku u legły zwiększeniu do kwoty
7.602.939 zł. Dochody zostały zrealizowane na kwotę
7.513.171 zł, co stanowi ich wykonanie w 98,82%, a w stosunku do uchwalonego budżetu na początku roku w 103,56%.
Struktura dochodów zrealizowanych przedstawia się następująco:
21,43% to dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie
1.609.861 zł,
39,39% to subwencje ogólne w kwocie 2.959.405 zł,
20,07% to dotacje celowe z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.507.843 zł,
11,53% to udziały gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (podatników
indywidualnych) oraz podatku dochodowego od osób
prawnych (firm) w kwocie
866.627 zł,
7,58% to pozostałe dochody własne w kwocie 569.433 zł.
W dochodach własnych najwyższy udział stanowiły wpływy z
podatków od osób prawnych które wyniosły 1.246.353 zł. Podatki od osób fizycznych natomiast wyniosły 308.060 zł co stanowi 4.1 % dochodów budżetu gm iny. Pozostałymi źródłami
dochodów własnych były m.in. wpływy z gospodarowania mieniem (sprzedaż, dzierżawa), wpływy z usług (ksero, usługi
opiekuńcze, opłata stała w przedszkolu), wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu,
odsetki od środków na rachunkach bankowych.
WYDATKI
Wydatki planowane wg stanu na 31.12.2007r. wy nosiły
8.053.593 zł.
Wykonanie wydatków za 12 miesi ęcy 2007 roku wynosi
7.404.441 zł.
Wykonane wydatki stanowią 91,94% wydatków planowanych
na 2007 rok.
Za 2007 rok uzyskano nadwyżkę w wysokości 108.730 zł.
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OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W 2007 roku wydaliśmy na ten cel 2.858.595 zł, co stanowi 38,61%
ogółu wydatków budżetu gminy. Z tej kwoty na szkołę podstawową
wydaliśmy 1.492.866 zł, na gimnazjum 583.409 zł, oraz na przedszkole (łącznie z klasami zerowymi) 425.243 zł.
POMOC SPOŁECZNA
Na ten cel wydano łącznie 1.746.866 zł, co stanowi 23,59% ogółu
wydatków budżetu gminy.
1. Świadczenia rodzinne: wydatkowana kwota na ten cel wynosiła
1.082.906 zł, w tym na wypłatę 9316 zasiłków rodzinnych wraz
z dodatkami wydano 755.504 zł, na 1183 zasiłków pielęgnacyjnych 180.693 zł, na 120 świadc zeń pielęgnacyjnych kwotę
50.400 zł, na 271 zaliczek alimentacyjnych kwotę 53.940 zł, na
opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od
wypłacanych świadczeń rodzinnych 9.704 zł.
2. Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowana kwota wynosiła 160.634 zł, w tym na wypłaty
świadczeń w ramach zadań zleconych 33.309 zł (głównie zasiłki
stałe), a w ramach zadań własnych 127.326 zł ( zasiłki okresowe wypłacone dla 86 osób, zasiłki celowe i w naturze przyznane
143 rodzinom i udzielenie schronienia 1 osobie),
3. Usługi opiekuńcze – wydatkowana kwota za 7596 godzin usług
opiekuńczych świadczonych u 14 podopiecznych wynosiła
72.921 zł.
4. Dodatki mieszkaniowe - w 2007 roku na dodatki mieszkaniowe
wydano 127.522 zł, kwota dotyczyła wypłaconych 865 dodatków
mieszkaniowych, z tego 423 dotyczy lokatorów z zasobów komunalnych i 442 lokatorów mieszkań spółdzielczych, budynków
prywatnych i innych (OBR, ZPP i PKP).
5. Dożywianie – na realizację pr ogramu dożywiania wydano
131.141 zł. Z pomocy w dożywianiu skorzystało 212 dzieci w
szkole i przedszkolu. Wypłacono również 573 zasiłki celowe na
dożywianie 295 osobom na łączną kwotę 65.863 zł. Zakupiono
wyposażenie do stołówek w szkole i przedszkolu za kwotę
10.141 zł.
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
Na prowadzenie działalności kulturalnej w 2007 roku wydano 273.878 zł, w tym dotacja z budżetu gminy dla Biblioteki wyniosła 161.900 zł. W ramach dotacji dla Biblioteki zakupiono projektor multimedialny z ekranem za 6.916 zł, pianino cyfrowe za 3.900 zł, komputer za 2.499 zł i aparat fotograficzny za 1.486 zł. W bibliotece
prowadzone były przez instruktorów zajęcia dla dzieci, młodzieży i
dorosłych m.in w zakresie hafciarstwa, tańca, muzyki, fotografii itp.
Biblioteka po raz kolejny była organizatorem Nocy Świętojańskiej.
Na prowadzenie działalności w świetlicach sołeckich w Lubikach i
Hucie Kalnej, na prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach
muzycznych, na organizację festynów, konkursów, wystaw i innych imprez okolicznościowych oraz funkcjonowanie salki internetowej w budynku urzędu wydano łącznie 103.795 zł. Ponadto za
8183 zł przygotowano budynek świetlicy w Lubikach do utworzenia w nim Centrum Dokształcania na Odległość.
SPORT
Łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 111.029 zł.
W 2007 r. z pozyskanych pieniędzy z zewnątrz wydatkowano:
1. ze środków Urzędu Marszałkowskiego — 3.000 zł na p owszechną naukę pływania,
2. ze środków Ministerstwa Sportu 13.000 zł na prowadzenie zajęć
sportowo- rekreacyjnych dla uczniów.

Str. 3
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
I REMONTOWYCH:
Kanalizacja:
W roku 2007 nastąpiło zakończenie prac i odbiór końcowy
zadania polegającego na modernizacji kanalizacji sanitarnej
wraz z budową kolektora tłocznego łączącego kanalizację
Czarnej Wody i Łęga. Zmodernizowano odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 1330 mb i wybudowano kolektor tłoczny o długości 933 mb oraz dwie przepompownie ścieków.
Koszt zadania w 2007r. wyniósł 254 218 zł.
Dofinansowano również modernizację oczyszczalni ścieków
w Czersku kwotą 300.000 zł Pr zekazano także dotację
przedmiotową dla zakładu budżetowego (MZGK i M) do odprowadzanych ścieków w wysokości 19.609 zł.
Wodociągi:
W 2007r. gmina przekazała dotację dla Gminy Osieczna na
modernizację stacji uzdatniania wody w Klaninach w kwocie
21.467zł. Z ujęcia wody w Klaninach zasilany jest wodociąg
dostarczający wodę do Sołectwa Huta Kalna i Lubiki.
Gospodarka odpadami:
W 2007r. gmina tytułem udziału w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Stary Las” wpłaciła kwotę
16.070 zł.
Z budżetu gminy sfinansowano również wydatki związane z
oczyszczaniem terenów gminnych i miejsc publicznych. Na
wywóz 205 m 2 odpadów komunalnych niesegregowanych i
385 m 2 segregowanych wydano łącznie 22.615 zł.
Na zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy wydano 1579 zł.
Drogi, chodniki:
1. Przebudowano chodnik po obu stronach ul. Mostowej,
na długości 288 mb. Wartość robót wyniosła 53.305 zł.
2. Wybudowano zatokę autobusową o powierzchni 95 m 2
dla autobusu szkolnego wraz z przełożeniem 86 m 2
chodnika na długości zatoki za całkowitą kwotę brutto
24.400 zł.
3. Wykonano ogrodzenie boiska szkoły wraz ze schodami i
chodnikiem łączącym boisko oraz barierkami za 13.530
zł, ponadto ułożono polbruk przy wejściu głównym do
szkoły za 8.074 zł.
4. Wybudowano oświetlenie drogowe przy ul. Mickiewicza – od budynku szkoły do zjazdu na kajakarnię ustawiono 20 lamp. Wartość prac wynosi 117.700 zł, z czego gmina Czarna Woda sfinansowała prace na kwotę
47.580 zł. Resztę pokryła ENERGA Zakład Oświetlenia
z siedzibą w Sopocie.
5. Wykonano remont dróg gminnych wokół marketu Bilo
przy ulicy Mickiewicza.
6. Przeprowadzono przebudowę dróg wewnętrznych na
działkach gminnych wokół marketu Bilo, polegającą na
wymianie 360 m2 trylinki na kostkę betonową typu polbruk wraz z ułożeniem nowych krawężników. Wartość
zadania – 26.912 zł.
7. Zlecono na podstawie umowy o dzieło utwardzenie trylinką odcinka ul. Przemysłowej o powierzchni 305 m 2.
Wartość robót wyniosła 15.098 zł.
8. Utwardzono trylinką wjazd do Przedszkola o powierzchni 326 m 2 oraz przebudowano chodnik, wymieniając płyty chodnikowe na kostkę betonową typu polbruk na powierzchni 135 m 2 w obrzeżach chodnikowych. Wartość
prac 24.015 zł.
9. Przy udziale pracowników robót publicznych przeprowa-

dzono remont polegający na prz ełożeniu płyt chodnikowych
na odcinku chodnika przy ulicy Starogardzkiej.
10. Oznakowano przejście dla pieszych, wymieniono i uzupełniono znaki drogowe na drogach gminnych. Wartość prac i zakupionych znaków wyniosła 4.222 zł.
11. Zakupiono kręgi betonowe, kor ytka odprowadzające, rury
przepustowe dla potrzeb odwodnienia terenu amfiteatru nad
rzeką WDĄ przy kajakarni. Wartość zakupionych materiałów
i robocizny wynosiła 7.117 zł.
12. Przeprowadzono bieżące prace remontowe mostu drewnianego oraz przygotowano dokument ację kosztorysową remontu kapitalnego mostu. Wartość prac 3.974 zł.
13. Urządzono przy ul. Starogardzk iej skwerek zieleni miejskiej
za 5.948 zł.
14. Zakupiono 6 skrzyń na piasek do posypywania chodników za
4.465 zł oraz wykaszarkę do utrzymania gminnych trawników
za 2.249 zł.
Budynki i mienie komunalne:
1. W szkole wymieniono podłogi w 2 salach lekcyjnych – w pokoju nr 19 i 20. Wartość prac remontowych wyniosła 11.712
zł. Ponadto za 18.238 zł zakupiono meble ( do klasy nr 18,
gabinetu informatycznego, sekretariatu i do stołówki).
2. W przedszkolu za 29.300 zł wykonano remont zaplecza kuchennego - kuchni i obieralni, za 3.714 zł zakupiono i wymieniono oświetlenie w salach zajęć, a za 4.880 zł wymieniono
3 okna i drzwi.
3. W Lubikach przy budynku remizo-świetlicy wykonano bezodpływowy zbiornik do ścieków. Prace zostały wykonane przy
udziale pracy mieszkańców. Wartość zakupionych materiałów i robocizny 4.425 zł. W świetlicy wykonano prace przygotowujące obiekt do utworzenia Centrum Dokształcania na
Odległość – ułożono sieć komputerową, i zasilanie elektryczne, założono instalację alarmo wą, wymieniono drzwi. Wartość robót stanowi kwotę 8.183 zł.
4. W budynku urzędu na parterze przeprowadzono remont pomieszczenia WC oraz pomieszczeń socjalnych pracowników
obsługi. Wartość wykonanych prac to 16.387 zł.
5. Na stadionie miejskim wykonano remont bieżni za 10.101 zł.
Prace polegały na zebraniu starej nawierzchni bieżni na odcinku 200 m na głębokość 5 cm oraz nawiezienie żużlu i wykonanie nowej nawierzchni.
6. Gmina współfinansowała zakup s amochodu pożarniczego
Ford Transit 2.4 TDI dla jedno stki OSP w Czarnej Wodzie.
Wartość samochodu wynosiła 148 .800 zł, z czego Gmina
Czarna Woda sfinansowała 98.800 zł, a 50.000 pochodziło
ze środków Krajowego Systemu Ratownic zo Gaśniczego.
Oprócz bieżących zakupów mate riałów i wyposażenia dla
celów przeciwpożarowych jednostka OSP w Czarnej Wodzie
dokonała zakupu sprzętu (środk ów trwałych) na wartość
15.194 zł (2 aparaty powietrzne i zestaw do ratownictwa medycznego), z czego 2.480 zł ze środków gminy a 12.714 zł z

KSRG.
7. W Hucie Kalnej za 5.000 zł odn owiono elewację budynku
OSP.
8. Do świetlicy socjoterapeutycznej zakupiono ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu “Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku
wiejskim” sprzęt komputerowy za 6.221 zł oraz wyposażenie świetlicy za 2.255 zł (chł odziarka, mikrofalówka, frytkownica, opiekacz i odkurzacz). D o świetlicy w Lubikach
zakupiono witrynę chłodniczą za 1.890 zł i patelnię elektryczną za 5.246 zł.
9. Dla MZGKiM zakupiono za 7.200 zł przyczepę do ciągnika.
10. Dla USC zakupiono komputer, o programowanie i meble,
łącznie za 11.000 zł.
11. Dla urzędu zakupiono 5 komputerów za 12.498 zł.
Wykonanie planu Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska:
Wpływy za 12 miesięcy 2007 rok u wynosiły 147.335 zł. Po
uwzględnieniu środków pieniężnych z 1.01.2007 roku do dyspozycji na koncie funduszu był o 335.479 zł. Wydatkowano
162.252 zł, w tym na zadanie inwestycyjne – Budowa Zakładu
Utylizacji Odpadów Komunalnych “Stary Las” 16.069 zł, na
zadanie inwestycyjne budowy kanalizacji sanitarnej 137.858 zł,
na czyszczenie rur kanalizacyjnych i monitorowanie sieci k analizacyjnej 6.101 zł, na zakup nagród na konkurs ekologiczny 199 zł, zakup koszy uliczn ych 1.220 zł. Stan środków na
rachunku funduszu na 31.12.2007 roku wynosi 173.226 zł.
Wykonanie planu MZGKiM:
Planowane przychody wynosiły 1 .484.528 zł, wykonanie za
2007 rok wynosi 1.459.679 zł, z tej kwoty jako należności występuje kwota 195.463 zł w tym jako należności wymagalne
45.345 zł ( w tym tytułem czynszu 28.457 zł).
Poniesione koszty za w/w okres wynoszą 1.420.901 zł z planowanych 1.484.528 zł.
Jako zobowiązania występuje kwota 228.701,45 zł (w tym rozliczenia za ciepło 155.998,37 zł).

Centrum szkolenia w Lubikach już działa
W Świetlicy Sołeckiej w Lubikach rozpoczęło działalność centrum kształcenia na odległość, którego zadaniem jest ułatwienie uzyskiwania i uzupełnienia wiedzy ogólnej, umiejętności
oraz kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Projekt jest realizowany w ramach programu „Centra kształcenia
na odległość na wsiach”, finansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
Opiekunem centrum jest Pani Barbara Zielińska, tel. 058-5877239. Szerzej o zakresie działania pisaliśmy w poprzednim
numerze Biuletynu. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości szkolenia.

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Zaremski

Burmistrz
Jan Grzonka

