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WYDATKI BUDŻETU GMINY 
Na rok 2022 zaplanowano wydatki na kwotę  42 989 192,00 zł , z tego : 

1. wydatki bieżące- 26 759 751,00 zł, w tym: 

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 552 439,00 zł, 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych  - 8 775 371,00  zł, 

- dotacje na zadania bieżące– 370 610,00 zł, 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych  - 4 931 331,00 zł, 

- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki wykupu papierów   

   wartościowych)   -130 000,00 zł; 

2. wydatki majątkowe-  16 229 441,00 zł, w tym: 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 

ust.1 pkt 2 i 3- 1 200 000,00 zł, 

Największy udział wydatków bieżących Gminy w kwocie 23 662 966 ,00 zł  stanowią wydatki 

na oświatę, pomoc społeczną, świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne, gospodarkę 

komunalną i ochronę środowiska oraz administrację publiczną. Na te pięć działów 

(801,852,855,900,750) przypada 55,00 % wydatków ogółem. W wydatkach bieżących stanowią 

udział w wysokości 88,40 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości16 229 441,00 zł 

tj.37,75 % wydatków ogółem. 

Według kryterium finansowania zadań  wydatki budżetowe dzielimy na : 

1. wydatki własne związane z wykonywaniem  ustawowych zadań gminy, 

2. wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej – wysokość wydatków uzależniona 

jest od wielkości dotacji przekazanej na zadania zlecone. 

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przyznana  

gminie na 2022 rok wynosi 4 158 933,00 zł i sfinansuje 15,50 % zaplanowanych wydatków 

bieżących. 

Projekt budżetu gminy na etapie planowania nie uwzględnia wszystkich potrzeb i złożonych 

wniosków, ponieważ plan wydatków uzależniony jest od wielkości planowanych dochodów 

budżetu gminy. 

 

Zestawienie planu wydatków  na 2022 rok  wg jednostek organizacyjnych Gminy Dygowo 
 

L.p Nazwa jednostki  Plan 

budżetu wg 

uchwały 

Plan zadań 

zleconych 

Plan 

wydatków 

majątkowych 

Struktura 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Urząd Gminy  26 397 226,00 34 751,00 16 229 441,00 61,40 

2. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dygowie 

6 881 437,00 4 124 182,00 0,00 16,00 

3. Szkoła Podstawowa  im.Adama 

Mickiewicza w Dygowie  

3 893 938,00 0,00 0,00 9,05 

4. Szkoła Podstawowa im.Ignacego 

Łukasiewicza we Wrzosowie 

3 478 343,00 0,00 0,00 8,10 

5. Szkoła  Podstawowa   im.Orła 

Białego w Czerninie 

2 338 248,00 0,00 0,00 5,45 

 OGÓŁEM: 42 989 192,00 4 158 933,00 16 229 441,00 100 
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1.WYDATKI   

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO                                                       2 536 000 zł 
 

 
01008- Melioracje wodne                                                            11 000 zł  

Środki zaplanowano na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy na; 

▪ konserwacja i usuwanie awarii, czyszczenie przydrożnych rowów i kanalizacji 

deszczowej  

 

01030- Izby Rolnicze                    25 000 zł 

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym. 

Wydatek stanowi wpłata na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej na podstawie art.35 

ust.1,2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.(Dz.U. z 2018, poz.1027).  

 

01043- Infrastruktura wodociągowa wsi       2 500 000 zł 

Środki zaplanowano na realizację inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 

wysokości 95 % -tj. 2 375 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 5% -125 000,00 zł jest 

własnym wkładem gminy pn.,,Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy 

Dygowo”. 

 

 

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE   W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ  I  WODĘ                                                                               200 000 zł 

 

40002- Dostarczanie wody                    200 000 zł 

 

   W rozdziale tym zaplanowano  dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w 

Kołobrzegu dopłaty z budżetu Gminy Dygowo do 1m3 wody dostarczanymi urządzeniami 

wodociągowymi dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe – w wysokości brutto 

1,29 zł  ( na podstawie Uchwały Rady Gminy Dygowo Nr XXXVI/293/18 z 18.06.2018 r. w 

sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych- uchwała 

obowiązuje do chwili zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)-200.000 zł. 

 

DZIAŁ 600- TRANSPORT  I  ŁACZNOŚĆ                                                            1 495 000 zł 

 

60004-Lokalny transport zbiorowy                                                                                 48 000 zł 

Koszty obsługi linii przewozowej Kłopotowo-Kołobrzeg  i Pustary (48 000 zł). 

 

60016-Drogi publiczne powiatowe                                        930 000 zł 

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Powiatu Kołobrzeskiego na pomoc finansową 

na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na ,,Przebudowie ulicy Głównej w 

Dygowie” 

 

 

60016-Drogi publiczne gminne                                        490 000 zł 

Wydatki bieżące w wysokości 340 000,00 zł na utrzymanie dróg gminnych m.in. na :naprawy i 

bieżące utrzymanie dróg  zimowe utrzymanie-odśnieżanie dróg, zakup znaków, przeglądy, 

książki dróg i inne drobne wydatki oraz wydatki majątkowe w wysokości 150 000,00 zł na 
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zadanie polegające na ,,Przebudowie drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych w 

Jazach”(działka nr 269). 

 

60020-Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                  27 000 zł 

 W rozdziale tym zaplanowano  wydatki na remonty i modernizacje przystanków autobusowych 

(zakup materiałów-7 000,00zł; odbiór śmieci i inne – 20 000,00zł). 

                                            

DZIAŁ 630-TURYSTYKA                                                                                            145 000 zł   

 

63003-Zadania z zakresu upowszechniania turystyki                                                 145 000 zł 

W rozdziale tym zaplanowano  środki na realizacji zadań inwestycyjnych pn.:                               

-,, Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 3324Z w gminie 

Dygowo” (70 000,00 zł), 

- Koncepcja budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 163 na terenie gminy 

Kołobrzeg i Dygowo, na odcinku od m. Kołobrzeg do Parku Rozrywki „POMERANIA” w m. 

Pyszka (75 000,00 zł) 

DZIAŁ 700-GOSPODARKA  MIESZKANIOWA                                                     443 010 zł   

 

70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami              414 010 zł  

 

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in.: 

- podziały działek, scalenia ,rozgraniczenia nieruchomości gminnych, ogłoszenia o przetargach, 

wyrysy, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości - 120 000,00 zł, 

- wpisy do Ksiąg Wieczystych – 5 000,00 zł, 

- remonty i naprawy bieżące obiektów gminnych -6 000,00 zł, 

- przeglądy techniczne obiektów – 30 000,00 zł, 

- pozostałe wydatki (ekspertyzy, zakup materiałów) – 63 000,00 zł,  

- opłaty za energię, gaz i wodę -24 000,00 zł, 

- koszty wykupu (odszkodowania)za drogi gminne powstałe w wyniku podziału nieruchomości   

150 000 zł, 

- podatek od nieruchomości i podatek leśny za grunty znajdujące się  na terenie gminy  Dygowo -

19 010,00 zł, 

- opłaty z tył. zajęcia pasa drogowego(przyłącze wodociągowe w m. Stojkowo) – 100,00 zł, 

-  opłata za wieczyste użytkowanie gruntów przejętych po PKP(dz.224/14,224/15-14 838 zł) oraz 

opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzecz Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie (1 563,00 zł) – 17 000,00 zł 

-różne opłaty i składki m.in.:  opłaty roczne za dzierżawę gruntów stanowiących własność osób 

fizycznych- na podstawie umów dz.166/3 Jazy, dz.123 Bardy, dz. 166/7 Jazy,dz.56/3 

Wrzosowo(1 058,05 zł), ),opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych 

dz.184/20 w obrębie ew. Piotrowice(do 2027 r.-2.749,00) 187/4 obręb Jazy(do 2022-63,00 zł),  

dz.155/42, 155/63 w obrębie ew. Piotrowice (do 2028r.-2 558,00zł), dz.79 Świelubie(1 840,00 

zł),dz.187/4 Jazy(320,00 zł)  – 7 530,00 zł 
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70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym                                    29.000 zł  

 

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki mieszkaniami m.in.: 

- remonty i naprawy   - 10 000,00 zł, 

- pozostałe wydatki (zakup materiałów, przegląd techniczne, opłata za ścieki) – 9 500,00 zł,  

- opłaty za energię, gaz i wodę –  9 500,00 zł 

  
 

DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                               298 100 zł                       

 

71004-Plany zagospodarowania przestrzennego                           65 600 zł 

Planowane wydatki dotyczą opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dygowo, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na cele 

mieszkaniowe oraz koszty ogłoszeń, koszty pracy komisji urbanistycznej. 

 

71012-Zadania z zakresu geodezji  i kartografii                20 000 zł 

 

Planowane wydatki dotyczą kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy  . 

 

71035-Cmentarze                    212 500 zł 

  

Wydatki bieżące w wysokości 82 500,00 zł dotyczą m.in.; wywozu odpadów z cmentarzy z 

terenu gminy, opłata za wodę, energię, koszenie cmentarzy (zakup paliwa) ,bieżące remonty i 

naprawy. Wydatki inwestycyjne w wysokości 130 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów 

pod cmentarz a Dygowie 

 
 

DZIAŁ 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                        3 169 913 zł 

 

75011-Urzędy wojewódzkie                   97 113 zł 

Wydatki dotyczą wykonania zadań zleconych związanych z  obsługą Urzędu  

Stanu Cywilnego realizującego zadania z zakresu administracji rządowej- 26 166,00 zł są to 

środki przyznane przez Wojewodę przeznaczone na; 

▪ Wynagrodzenie osobowe (1 etat)                   26 166,00 zł 

Pozostała kwota w wysokości  70 947,00  zł została zabezpieczona ze środków własnych gminy.           

Wynagrodzenia osobowe w tym:                                                                               38 394,00 zł 

             fundusz nagród 7 %   - 4 224,00 zł 

▪ Składka na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy,wpłaty na PPK   

                                                                                                              14 508 zł 

▪ Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     5 036 zł 

▪ Wydatki rzeczowe(serwis oprogramowania, druki, oprawa ksiąg,  szkolenia, zakup 

publikacji, zakup upominków dla jubilatów, opłaty telekomunikacyjne, itp.)                                                                                       

▪                                                                                                                          11 200  zł 

   

▪ Odpis na FŚS  (1 etat x1550,26 zł plus 1emeryt 258,38 zł)                               1 809 zł 

 

    W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z  zadań zleconych-wspieranie instytucjonalne 

jednostek samorządu terytorialnego dotyczące  wynagrodzenia pracownika zajmującego się 

ewidencją działalności gospodarczej w wysokości                                                     7 466,00 zł.  
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75022-Rady Gmin                                       172 300 zł 

 

Zryczałtowane diety radnych zaplanowano na podstawie planowanych zmian wysokości diet dla 

radnych: 

▪ wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy(1 800x12m-c)      21 600 zł 

▪ diety wice przewodniczących(2os.x1 100 zł x12 m-c)                                     26 400 zł 

▪ diety przewodniczących komisji (5 os.x900 zł x12 m-c)                                  54 000 zł 

▪ diety pozostałych radnych (7 os.x700 zł x 12 m-c)       58 800 zł  

▪ pozostałe wydatki w tym m.in.:         11 500 zł 

            materiały biurowe, usługi pocztowe, środki żywnościowe,                                                                                                                                            

            podróże służbowe, szkolenia, licencja Legislator Premium Magic,   

           oprogramowanie  Systemu Rada 

 

75023-Urzędy Gmin                                     2 496 813 zł 

  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( m.in. zakup okularów korekcyjnych dla 

pracowników)                                                                                                                  5 000 zł 

Wynagrodzenia osobowe pracowników(18 etatów)          1 622 466 zł       

w tym; 

fundusz nagród 7%   -80 771 zł 

             nagrody jubileuszowe- 3 pracowników-43 182 zł  

            odprawa emerytalna-2 pracowników-63 360 zł 

 Pochodne od wynagrodzeń(ZUS, Fund. Prac,wpłaty na PPK)       331 289 zł                                  

 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                          89 943 zł 

Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          6 000 zł  

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   50 000 zł 

 

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy to m.in.:       

Zakup materiałów i wyposażenia tj.           80 000 zł 

▪ materiały biurowe, papier ,tonery           

▪ prenumerata prasy, zakup literatury fachowej 

▪ wyposażenie stanowisk pracy            

▪ zakup artykułów sanitarnych , BHP 

▪ nagrody konkursowe(3.000 zł)            

▪ wydatki reprezentacyjne Wójta(5.000 zł)             

▪ pozostałe wydatki dotyczą zakupu środków czystości, druków, kawy, herbaty i słodyczy 

do sekretariatu gminy, zakup części zamiennych do komputerów, zasilaczy awaryjnych, 

zakup zestawów komputerowych, zakupu pomocy dydaktycznych  itp. 

Zakup energii elektrycznej, opłata za gaz, wodę          56 000 zł 

Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników                                        2 000 zł  

 

Zakup usług pozostałych tj.                   179 543 zł 

▪ usługi pocztowe             

▪ usługi monitoringu mienia , dorabianie kluczy, pieczątek itp.         

▪ usługi informatyczne –serwis oprogramowania (ZETO)     

        

▪ archiwizacja dokumentów, opłata komornicza 

▪ dostęp do serwera, prowadzenie strony internetowej 

▪ obsługa serwisowa kopiarek 

▪ ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości             
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Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                       13 000 zł                   

Podróże służbowe krajowe, ryczałt za jazdy lokalne                        7 000 zł 

Podróże służbowe zagraniczne              1 000 zł 

Różne opłaty i składki                                                                                                    5 000 zł 

Odpis na ZFŚS (19,5 et.x1550,26)+(11 em.x258,38)                    33 072 zł 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 10 000 zł 

 

75075-Promocja JST                             49 000 zł 

▪ zakup materiałów promocyjnych i inne wydatki(kartki, długopisy, kubki, koszulki, flagi, 

organizacja meczu przyjaźni)                                                                  4 100 zł,     

▪ promocja gminy na portalu internetowym gminadygowo.pl                  21 500 zł, 

▪ organizacja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej                              1 300 zł 

▪ udział w organizacji Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej              700 zł 

▪ organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych(udział delegacji z Niemiec)                           

                                                                                                                 6 000 zł 

▪ udział w organizacji powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych       700 zł 

▪ współpraca z gmina partnerską z Niemiec                                             3 000 zł 

 

 

 

75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                   196 730 zł  

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników(2 etaty )                                                        144 838 zł       

w tym: fundusz nagród 7%   - 8 649 zł 

Pochodne od wynagrodzeń(ZUS, Fund. Prac,wpłaty na PPK)                             31 969 zł 

Dodatkowe wynagrodzenia roczne                            9 506 zł 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             600 zł 

Wydatki związane z funkcjonowaniem obsługi szkół to m.in.:       

Zakup materiałów i wyposażenia tj.              500 zł  

prenumerata prasy, zakup literatury fachowej        

Zakup usług pozostałych tj.m.in:                      4 000 zł                

▪ usługi pocztowe             

▪ usługi monitoringu mienia  itp.         

▪ usługi informatyczne –serwis oprogramowania  

             

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                        500 zł  

Podróże służbowe krajowe                                                                                             200 zł                                      

Odpis na ZFŚS (2 et.x 1550,26)+(2 em.x258,38)                   3 617 zł 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                1 000 zł 

 

 

75095-Pozostała działalność                   157 957 zł 

 

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące między innymi: 
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Wpłata gminy na rzecz:                                                                                            6 000,00 zł 

 

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku  z porozumieniem na  realizację  projektu   

,, Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”6 000,00 zł                                                                             

 

 

 

Wydatki dotyczące poboru podatków i opłat oraz diet dla sołtysów tj.:   

▪ wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat                                    23 000 zł 

▪ diety stałe dla sołtysów     (450 zł x 17 os x12 m-cy )                                      91 800 zł 

▪ diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 

            (pos. 12 x 17 os. x 100 zł)                                                      20 400 zł 

 

Zakup materiałów i wyposażenia dotyczących obsługi sołtysów, składki na ubezpieczenia                                  

6 300,00  zł. 

Składka na zadanie polegające na opracowaniu i realizacji strategii-Strategia Rozwoju 

Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 

2021-2030 ( 10 457,00 zł). 

 

 

                             

DZIAŁ 751 URZĘDY  NACZELNYCH  ORGANÓW  WŁADZY  PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY  PRAWA  ORAZ  SĄDOWNICTWA                          1 119 zł 

 

75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  1 119 zł 

 

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze 

przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców. 

 

 

 

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                        

                                                                                                                                           276 508 zł 

 

75412-Ochotnicze Straże Pożarne                193 698 zł 
 

Koszt utrzymania 5-ciu jednostek OSP z terenu gminy pokrywany 

jest w całości z budżetu gminy. Wydatki ponoszone przez gminę to: 

Wydatki na rzecz osób fizycznych- akcje pożarnicze                                                  12 000 zł 

Składki na ubezpieczenia społeczne,FP                                3 460 zł 

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów zleceń dla 5-ciu kierowców                 20 000 zł 

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         300,00zł 

Zakup materiałów i wyposażenia          40 000 zł 

w tym: 

▪ zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego 

(buty specjalne i gumowe strażackie, sprzęt podręczny, ubrania specjalne, węże, hełmy 

strażackie, itp.) (31 000 zł) 

zakup paliwa (9 000 zł), 
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Remonty samochodów strażackich i syreny                                                               10 000 zł 

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody                                                20 000 zł 

Zakup usług zdrowotnych- obowiązkowe badania lekarskie członków OSP  

i kierowców                                                                                                      6 000 zł 

Zakup usług pozostałych w tym:                              36 000 zł 

▪ przeglądy serwisowe, techniczne samochodów pożarniczych 

▪ przegląd gaśnic, dozór technicznych 

▪ przegląd aparatów ODO, sprzętu spalinowego ,narzędzi hydraulicznych, 

▪ monitoring, opłaty za ścieki 

 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym:                                           

▪ informacje SMS o zagrożeniach                                                                1 500 zł 

Różne opłaty i składki                 36 000 zł 

▪ ubezpieczenie samochodów strażackich 

▪ ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych 

wypadków 

 

 

75414-Obrona cywilna                                    1 600 zł 

Zakup materiałów i wyposażenia(1 000 zł), 

Zakup usług pozostałych, podróże służbowe  (600 zł) 

 

 

 75421-Zarządzanie kryzysowe                  70 500 zł 

 

   Obowiązek corocznego tworzenia w budżecie jednostki rezerwy celowej na realizację zadań 

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przewiduje art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 

2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa, według przywołanego przepisu, ma być tworzona w 

wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na 

obsługę długu. Zaplanowano rezerwę w wysokości 70 500,00 zł.   

 

        

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                    130 000 zł   

 

75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST           130 000 zł 

W rozdziale tym zawarte zostały planowane koszty dotyczące spłat odsetek od  emisji 

obligacji zaciągniętych na zadania inwestycyjne w  SGB Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu, Bank 

PKO SA. 
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DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                          153 000 zł 

 

75814-Różne rozliczenia finansowe                                      110 000 zł 

 

Wydatki związane z obsługą bankową rachunków gminy          20 000 zł 

Składki członkowskie:                                                                                                90 000 zł        

 1.Składki do ZM i G Dorzecza Parsęty -42 076,00 zł w tym: 

   członkowska  – 21 304 zł, dział .bież. wynikająca z obsługi długu publicznego-  6 280 zł, 

   rezerwa ogólna -3 864 zł,strata OEE w Lipiu  za 2021 r.-3 864,00 zł, wpłaty na utrzymanie   

   wód dorzecza-6 764,00 zł,  

2.Składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 

   Pomerania- 3 400 zł   

3.Składka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie”- 5 640 zł 

4.Składka członkowska –Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 12 000 zł 

5.Składka członkowska-Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w Kobylnicy-       

     1 300zł. 

 

Ubezpieczenie mienia gminnego, sprzętu komputerowego                                    25 584 zł. 

 

75818-Rezerwy ogólne i celowe                                 43 000 zł 

Na podstawie art.222 ust.1 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną, w 

wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.                                         

W związku z powyższym tworzy się rezerwę w wysokości  43 000 zł. 

 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                          9 699 729 zł 

                  

Rozdział 80101 -  Szkoły podstawowe    -  9 892 993 ,00 zł 

Rozdział 80103 -  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -  638 044,00 zł. 

Rozdział 80104 -  Przedszkola -   220 000,00 zł. 

Rozdział 80106 -  Inne formy wychowania przedszkolnego   -  1 234 499,00 zł. 

Rozdział 80107 –Świetlice szkolne   -  97 595,00 zł. 

Rozdział 80113 -  Dowożenie uczniów do szkół   - 590 130,00 zł. 

Rozdział 80146 -  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 33 799 ,00zł. 

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i 

metod pracy dla dzieci  w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

i innych formach wychowania przedszkolnego  - 168 771,00 zł, 

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,  - 616 904,00 zł, 

Rozdział 80195 -  Pozostała działalność –40 124,00 zł.  

 

Sieć placówek oświatowych  na terenie Gminy Dygowo obejmuje: Szkołę Podstawową 

im. Adama Mickiewicza w Dygowie, Szkołę Podstawową im. Ignacego Łukasiewicza we 

Wrzosowie oraz Szkołę Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie.  

 

W skład Szkoły Podstawowej w Dygowie wchodzi szkoła podstawowa w której są 3 

punkty przedszkolne(65 dzieci), 1 oddział zerówki (20 uczniów), oddziałów klas I-VIII (148 

uczniów).Ogółem jest 9 oddziałów, do których uczęszcza 240 dzieci. Łącznie w Szkole 
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Podstawowej w Dygowie zatrudnionych jest 28 nauczycieli, w tym 2 na niepełne etaty oraz 9 

pracowników obsługi. 

Planowane wydatki jednostki wynoszą 3 893 938 zł.   

 

W skład Szkoły Podstawowej we Wrzosowie wchodzi szkoła podstawowa w której jest 2 

punkty przedszkolne (39 dzieci),1 oddział zerówki (14 uczniów), 8 oddziałów klas I-VIII (129 

uczniów).Ogółem jest 8 oddziałów, do których uczęszcza 132 uczniów. Łącznie w Szkole 

Podstawowej we Wrzosowie zatrudnionych jest 22 nauczycieli,  oraz 8 pracowników obsługi.      

Planowane wydatki jednostki wynoszą 3 478 343 zł.  

  

W skład Szkoły Podstawowej w Czerninie wchodzą 1 oddział przedszkolnego (cztero, pięcio i 

sześciolatki-21 uczniów) oraz 8 oddziałów klas I-VIII (122 uczniów). Ogólna liczba dzieci 

uczęszczająca do tej placówki wynosi 122 uczniów. Szkoła zatrudnia 21 nauczycieli, w tym 5 na 

niepełne etaty i 4 pracowników obsługi. Planowane wydatki jednostki wynoszą 2 338 248 zł.   

 

Rozdział 80101 -  Szkoły podstawowe                                                                        6 870 993 zł 

  

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie: 

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatek wiejski )  

(231 251,00 zł) 

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, dodatkowe 

wynagrodzenie, zlecenia (5 555 932,00 zł), 

- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia,  pomocy dydaktycznych (177 500,00 zł), 

- wydatki bieżące (energia, oplata za wodę gaz-252 000,00 zł, opłata za ścieki,ochrona obiektów, 

usługi telekomunikacyjne, badania okesowe pracowników-193 586,00 zł 

- remonty (SP Dygowo: izolacja wewnętrzna ścian szatni-5 000,00 zł, wymiana kamer 

monitoringi i rejestratora- 5 000,00 zł, liftinfg parkietu sali gimnastycznej- 8 000,00 zł, remont 

łazienki chłopców-60 000,00zł, remont schodów wejściowych-5 000 zł , inne awarie i naprawy-

22 000zł; 

SP Wrzosowo: naprawa dachu szkoły-35 000,00 zł, wymiana hydrantów przeciwpożarowych - 

7 000,00 zł, renowacja podłóg-5 000,00 zł, wymiana skrzynek rozdzielczych-6 000,00 zł, 

naprawa ogrodzenia i malowanie kortu tenisowego -10 000 zł, zagospodarowanie terenów 

zielonych wokół szkoły-40 000,00 zł, inne awarie i naprawy – 10 000,00 zł 

SP Czernin: wymiana drzwi do sali lekcyjnych – 6 500,00 zł, malowanie pokoju 

nauczycielskiego i holu-3 000zł, wymiana instalacji elektrycznej-12 000,00 zł, wymiana 

drewnianej podłogi-12 000,00 zł, inne awarie i naprawy-10 000,00 zł; 

- opłaty i składki ,ubezpieczenia budynków   4 500,00 zł 

- wydatki związane ze szkoleniami, podróże służbowe, odpis na ZFŚS  – 194 724,00 zł 

Planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 3 022 000,00 zł na ,,Budowę sali gimnastycznej 

przy Szkole Podstawowej w Czerninie. 

 

Rozdział 80103 -  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                      638 044  zł 

 

Planowane wydatki to wynagrodzenia  oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów 

przedszkolnych oraz zakup niezbędnego doposażenia oddziałów w pomoce dydaktyczne. 

Zaplanowane wydatki to : 

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie          

(27 304,00 zł) 

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne               

(544 060,00 zł), 
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- wydatki dotyczące m.in.: zakupu materiałów, wyposażenia,  pomocy dydaktycznych zakupu 

posiłków  (40 570,00 zł) 

- odpis na ZFŚS (26 110,00 zł). 

 

Rozdział 80104 -  Przedszkola                                                                                        220 000 zł 

 

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą obowiązku pokrywania kosztów wychowania 

przedszkolnego na podstawie art.50 ust.1 ustawy z dnia 27października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r, poz.17 ze zm.),przepis ten zobowiązuje gminę, której 

mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu  

lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do 

zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych 

placówkach. Dzieci z terenu gminy Dygowo uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy 

Kołobrzeg, Miasta Kołobrzeg, Gminy Gościno, Miasta Karlino(220 000,00 zł). 

 

 

Rozdział 80106 -  Inne formy wychowania przedszkolnego                                    1 234 499  zł 

 

Wydatki tego rozdziału będą pokryte z planowanej dotacji na zadania własne w wysokości 

163 542,00 zł, a pozostała kwota 1 070 957,00  zł zostanie pokryta z budżetu gminy. 

 

Na terenie gminy znajdują się pięć punków przedszkolnych – zatrudnionych jest 9 nauczycieli i 6 

osób do obsługi. Zaplanowane wydatki to : 

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie )       

(33 987,00 zł) 

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,  

( 1 024 139,00 zł), 

- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia,  pomocy dydaktycznych (12 500,00 zł), 

- wydatki bieżące (energia, oplata za wodę i ścieki, gaz, ochrona obiektów, usługi 

telekomunikacyjne, zakup posiłków) 128 315,00 zł,  

- odpis na ZFŚS – 35 558,00 zł. 

 

80107-Świetlice szkolne                                 97 595 zł 

Wydatki tego rozdziału  dotyczą funkcjonowania  dwóch świetlic szkolnych. 

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie                                                         

(5 049,00 zł) 

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,  

( 86 518,00 zł), 

- wydatki dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych (3 000,00 zł), 

- odpis na ZFŚS – 3 028,00 zł. 

 

Rozdział 80113 -  Dowożenie uczniów do szkół                                                            590 130 zł 

 

W rozdziale tym  zaplanowano wydatki  na: 

- wynagrodzenia i pochodne (1 etat),dodatkowe wynagrodzenie roczne, zlecenia  87 055,00 zł, 

- utrzymanie  1 gimbusa (m.in.: zakupy paliwa, remonty, przeglądy, ubezpieczenia, szkolenia i 

badania okresowe pracowników,składki )-92 750 zł, 

- koszty dowozu  uczniów zlecone przewoźnikom, zwroty za bilety,( dojazdy do szkół specjalnych)  

406 000,00 zł, 

- odpis na ZFŚS, -2 325,00 zł, 
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- podatek od środków transportu (1 gimbusów)-2 000,00 zł. 

 

Rozdział 80146 -  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                         33 799 zł 

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% 

planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli 

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i 

metod pracy dla dzieci  w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                  168 771 zł 

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji  nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                    

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń(166 271,00zł); 

- zakup pomocy dydaktycznych (2 500,00zł).  

 

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                  616 904 zł 

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji  nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży –wynagrodzenia oraz 

pochodne od wynagrodzeń(601 904,00 zł) i zakup pomocy dydaktycznych i książek(15 000,00 zł). 

 

 

Rozdział 80195 -  Pozostała działalność                                                                        40 624 zł 

Zaplanowano wydatki na: 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 5% otrzymywanych 

emerytur i rent – 39 124,00 zł, 

-na powołanie komisji do przeprowadzenia awansu 3 nauczycieli - 1 500,00 zł, 

                                                                                                            
                                                                                                            

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA                                                                             100 000zł 

 

85153-Przeciwdziałanie narkomanii                                    3 950 zł       

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 

prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych 

gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu. 

 

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi                 96 050 zł 

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. Podstawowe zadania realizowane z tego zakresu to: 

- dofinansowanie kosztów terapii tj. zjazdów terapeutycznych w placówkach leczenia 

odwykowego, 

- profilaktyka dotycząca uzależnień od alkoholu i narkomanii (kampania prozdrowotna, 

prelekcje, literatura fachowa), 

- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 

- realizacja projektów socjalnych w zakresie przeciwdziałania przemocy, 

- zapewnienie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, 

- poprawa funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych. 

Zaplanowano dotację na dofinansowanie działalności związanej ze specjalistyczną opieką 

terapeutyczną mieszkańców Gminy Dygowo (10 000 zł).   
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DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA                                                                          2 433 662zł                                  

Planuje się wydatki w wysokości 2 433 662,00  zł  z przeznaczeniem na; 

• zadania własne, na które przyznana została dotacja od Wojewody – 261 819,00 zł,  

• zadania zlecone na które przyznana została dotacja od Wojewody – 1 015,00 zł, 

•  pozostała kwota 2 170 828,00 zł z budżetu gminy. 

 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej                                                                  715 000 zł 
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie własne gminy dotyczące opłat  w domach pomocy 

społecznej. 

Aktualnie ze świadczenia w formie skierowania do Domu Pomocy Społecznej korzysta 14 osób            

wraz ze wzrostem kosztów ich utrzymania. 

- zakup usług pozostałych  – 75 000,00 zł 

- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t – 640 000,00 zł 

 

 

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie           30 980 zł 

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są zgodnie z ustawą z 

dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadanie własne gminy. Wydatki 

związane są z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego oraz działalnością Punktu 

Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wydatki obejmują również realizację 

projektów: 

- wynagrodzenia bezosobowe  – 12 380,00 zł (projekt socjalny „Siła tkwi w nas”, „Żyjemy w 

zgodzie”, zatrudnienie terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym) 

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł  

-zakup usług pozostałych (m.in. szkolenia dla członków zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

członków grup roboczych ZI,  psycholog, projekt socjalny „Młodzi niegniewni”, „Wakacje tuż, 

tuż”, Przygotowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Dygowo na lata 2023-2026 )  – 15 000,00 zł 

- szkolenia pracowników – 2 500,00 zł 

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 100,00 zł 

 

 

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach    

w centrum integracji   społecznej                                                                                    13 100 zł 

 

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gminy w wysokości 10 596,00 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej oraz finansowane ze środków własnych gminy Dygowo – 2 504,00 zł. 

 

Rozdział -85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe                                                                                                       150 000 zł 

 

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 110 070,00 zł oraz z dotacji 

celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 

wysokości 39 930,00 zł. Łącznie planuje się wydatki w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem 
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na zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe (odzież, zakup leków, koszty leczenia, opał, żywność, 

wyprawka szkolna, nasiona, remont itp.), schronienie, specjalne zasiłki celowe oraz zasiłki 

celowe z obowiązkiem zwrotu. 
 

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe                                                                         13 500 zł 

 

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń społecznych –dodatków mieszkaniowych dla 6 rodzin z 

terenu gminy .Zadanie własne gminy –finansowane ze środków własnych.   
 

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe                                                                                         146 000 zł 

 

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin w wysokości 113 293,00 zł oraz ze środków budżetu gminy w wysokości 

32 707,00 zł. Łącznie planowane wydatki wyniosą 156 000,00 zł.  
 

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                        866 623,00 zł 
 

Zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin. Planowana kwota dotacji – 68 000,00 zł ,dotacja na zadania 

zlecone 1 015,00 zł oraz ze środków własnych gminy 797 608,00 zł. 

Wydatki w tym rozdziale dotyczą: 

- świadczenia społeczne – 1 000,00 zł (zadania zlecone- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 

osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej) 

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  – 2 000,00 zł, 

- wynagrodzenia osobowe dla 7 ¼ etatu ( w tym nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika) -     

574 640,00 zł wraz z 7% funduszem nagród.  

- dodatkowe wynagrodzenie roczne  – 34 920,00 zł  

- składki na ubezpieczenie społeczne – 98 955,00 zł (w tym od wynagrodzeń osobowych,   

  dodatkowego wynagrodzenia rocznego) 

- składki na fundusz pracy  – 14 100,00 zł 

-wynagrodzenia bezosobowe –  6 000,00 zł (planowane wynagrodzenie asystenta osoby 

niepełnosprawnej) 

-zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł (materiały biurowe, środki czystości,   

wyposażenie m.in. zakup drobnego sprzętu biurowego)  

- zakup środków żywności – 500,00 zł 

- zakup energii  - 20 000,00 zł 

- zakup usług remontowych – 1 000,00 zł 

- zakup usług zdrowotnych – 9 000,00 zł (badania lekarskie pracowników, testy na Covid) 

- zakup usług pozostałych – 53 015,00 zł (w tym usługi pocztowe,  informatyczne, serwis 

oprogramowania ZETO, serwis urządzeń wielofunkcyjnych, ścieki, monitoring) 

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 000,00 zł 

- podróże służbowe krajowe  – 6 500,00  zł 

- różne opłaty i składki  – 1 000,00 zł 

- podatek od nieruchomości – 1 500,00 zł 

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 693,00 zł  

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –8 000,00 zł 

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 800,00 zł. 
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Rozdział  85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                  295 454 zł 
 

Zadanie własne gminy. W tym rozdziale ujęte są wynagrodzenia dla planowanej do zatrudnienia 

8 opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie 

opiekunki zatrudnionej na 1/1 etatu w ośrodku.  

Planowane wydatki to: 

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  – 500,00 zł 

- wynagrodzenia osobowe – 57 060,00 zł oraz  z 7% funduszem nagród. 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne  – 3 884,00 zł 

- składki na ubezpieczenia społeczne – 35 500,00 zł (od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego – 10 500,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych 25 000,00 zł)  

- składki na fundusz pracy  – 2 350,00 zł (od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego – 1 500,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych 850,00 zł) 

- wynagrodzenia bezosobowe  – 190 000,00 zł  

- zakup usług zdrowotnych  – 600,00 zł (badania lekarskie pracownika) 

- podróże służbowe krajowe  – 3 009,00 zł 

- odpis na ZFŚS   – 1 551 zł 

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 000,00 zł. 

 

 
 

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania                                                            50 000 zł                                          

 

Zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin. Planowana kwota dotacji – 30 000,00 zł, wkład własny gminy 

20.000,00 zł. 

Gorący posiłek dla  dzieci i młodzieży w szkołach planowany jest w okresie od stycznia do 

grudnia z wyłączeniem dni wolnych od nauki.  Oprócz posiłków w szkołach w ramach programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielana będzie pomoc w formie zasiłków celowych 

na dofinansowanie do zakupu żywności potrzebnej do przygotowania posiłków. Ponadto w 

ramach programu pokrywane będą koszty wyżywienia uczniów z terenu gminy Dygowo 

realizujących naukę poza terenem gminy (internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze). 

 

 

Rozdział  85295 - Pozostała działalność                                                                          153 005 zł 

 

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące finansowane z budżetu gminy  na  realizację 

projektów zapobiegania wykluczeniu m.in. osób starszych i samotnych, w szczególności poprzez 

prowadzenie Klubu Seniora (102 305,00 zł), organizację Balu Seniora oraz Spotkanie 

opłatkowego (50 700,00 zł). 

 

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE  DZIAŁANIA  W  ZAKRESIE  POLITYKI  SPOŁECZNEJ        

4 610zł 

 

                                                                                                                             

85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                               4 610 zł 

 

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na pomoc finansową na 

dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczy 5 

mieszkańców z terenu Gminy Dygowo. Koszt na 1 uczestnika wynosi 922,00 zł . 
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DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                 25 800,00  zł 

                                                                                                                                 

 

85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                        15 000 zł 

Zaplanowano wkład własny gminy 20% na stypendia socjalne (15 000,00 zł). 

 

85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                        10 800 zł 

 

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - stypendia przyznawane za wyniki w nauce i 

sporcie za I i II semestr  roku szkolnego :SP Dygowo(3 600 zł),SP Wrzosowo(3 600 zł), SP 

Czernin(3 600 zł). 

 

DZIAŁ 855 RODZINA                                                                                           4 357 775,00 zł 

Planuje się wydatki w wysokości 4 357 775,00  zł, z przeznaczeniem na; 

▪ zadania zlecone – 4 123 167,00 zł, 

▪ zadania własne realizowane z dochodów własnych gminy –234 608,00 zł. 

 

85501-Świadczenie wychowawcze 2 296 844,00 zł, 

85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   1 893 334,00 zł, 

85504-Wspieranie rodziny-  106 769,00 zł, 

85508-Rodziny zastępcze-      60 000,00 zł, 

85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -15 000,00 zł 

 

 

Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze                                                         2 296 844,00zł 

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                   

oraz z budżetu gminy.  

 

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 294 944,00 zł,  w tym zadanie zlecone gminie – 

2 259 167,00 zł., a środki własne gminy 33 777,00 zł. Planowane wydatki to:  

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek 3 900,00 zł. 

- świadczenia społeczne – 2 251 712,00 zł, 

Koszty obsługi 0,33% otrzymanej dotacji –7 455,00 zł, koszty obsługi środki gminy 33 777,00 zł 

ogółem koszty obsługi 41 232,00,00 zł 

- wynagrodzenia osobowe – 25 160,00 zł (6 455,00 zł dotacja na zadania zlecone, 18 705,00 zł, 

środki własne wraz z 7% funduszem nagród.) 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne  – 4 605,00 zł (środki własne) 

- składki na ubezpieczenie społeczne -  5 126,00 zł (środki własne) 

- składka na fundusz pracy – 1 595,00 zł (środki własne) 

- zakup materiałów i wyposażenia  – 500,00 zł (tj. zakup niezbędnych do wykonywania zadania 
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materiałów biurowych i druków- środki własne,)  

- zakup usług zdrowotnych  – 450,00 zł (środki własne) 

- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł (tj. usługi pocztowe, usługi informatyczne, serwis 

oprogramowania, itp. (1 000,00 zł dotacja na zadania zlecone; 2 000,00 zł środki własne)  

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 150,00 zł (środki własne) 

-  odpis na zfśs – 646,00 zł (dotacja na zadania własne) 

 

 

 

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                   

                                                                                                                                        1 893 334 zł 

   Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                   

oraz z budżetu gminy.  

  Zaplanowano wydatki związane są z realizacją zadania zleconego w wysokości 1 849 000,00 zł 

oraz wydatki własne gminy 34 062,00 zł. 

Zaplanowano wydatki : 

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek 10 272,00 zł.  

- świadczenia społeczne  – 1 664 328,00 zł 

- składki na ubezpieczenia społeczne – 123 000,00 zł (kwota składki na ubezpieczenie emerytalno 

- rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy) 

Koszty obsługi z otrzymanej dotacji -61 672,00 zł oraz koszty ze środków własnych – 33 609,00 

zł ogółem koszty obsługi – 95 281,00 zł, 

 

- wynagrodzenia osobowe – 60 385,00 zł (48 672,00 dotacja na zadania zlecone,     11 713,00 zł,   

środki własne wraz z 7% funduszem nagród.) 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 605,00 zł (środki własne) 

- składki na ubezpieczenie społeczne – 11 195,00 zł (wartość naliczona od podanej wyżej kwoty 

wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 7 000,00 zł dotacja na zadania 

zlecone, 4 195,00 zł środki własne)  

- składka na fundusz pracy – 1 595,00 zł (1 000,00 zł dotacja na zadania zlecone, 595,00 zł 

środki własne) 

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł (tj. zakup niezbędnych do wykonywania zadania 

materiałów biurowych i druków, zakup komputera wraz z oprogramowaniem, środki własne) 

- zakup usług zdrowotnych  – 450,00 zł (środki własne) 

- zakup usług pozostałych  – 12 000,00 zł (tj. usługi pocztowe, usługi informatyczne, serwis 

oprogramowania) (w tym 5 000,00 zł – dotacja na zadania zlecone, 7 000,00 zł środki własne) 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  – 500,00 zł (środki własne) 

-  odpis na zfśs  – 2 004,00 zł (środki własne) 

-  szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  – 2 000,00 zł (środki 

własne) 

 

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny                                                                      106 769,00 zł 

  

W rozdziale tym zaplanowano wydatki  w wysokości  106 769,00 zł  -zadania własne: 

Asystent Rodziny – 66 664,00 zł 

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł 

- wynagrodzenia osobowe – 43 710,00 zł (3/4 etatu asystent rodziny środki własne wraz z 7% 
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funduszem nagród.),  

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 112,00 zł  

- składki na ubezpieczenie społeczne – 8 070,00 zł   

- składka na fundusz pracy – 1.150,00 zł, 

- zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, itp.) 

- zakup usług zdrowotnych  – 450,00 zł 

- zakup usług pozostałych – 500,00 zł  ( tj. usługi pocztowe, usługi informatyczne) 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej – 500,00 zł  

- podróże służbowe krajowe – 3.009,00 zł 

-  odpis na zfśs – 1.163,00 zł  

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.000,00 zł  

 

Projekty socjalne „Spotkanie opłatkowe”, „Razem możemy więcej”, „Młodzi niegniewni”, 

„Siła tkwi w nas”, „Żyjemy w zgodzie”  – 40 105,00 zł 

- wynagrodzenia bezosobowe -  10 680,00 zł 

- zakup materiałów i wyposażenia  – 1 800,00 zł 

- zakup środków żywnościowych  – 500,00 zł 

- zakup usług pozostałych  – 27 025,00 zł 

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 100,00 zł 

 

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze                                                                             60 000 zł 

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 60 000,00 zł. Realizując ustawę z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina jest 

zobowiązana do zwrotu powiatowi części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka 

umieszczonego w instytucjonalnej i rodzinnej formie pieczy zastępczej. Planowane jest 

ponoszenie odpłatności za 9 dzieci. 

 

 

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów                               15 000 zł  

 

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za 

osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 15 000,00 zł.  

 

 

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA     6 185 757 zł 

 

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         760 000 zł 

  W rozdziale tym zaplanowano dopłatę na 2022 rok  z budżetu Gminy Dygowo  do 1m3 ścieków 

odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków dla taryfowej grupy 

odbiorców – gospodarstwa domowe – w wysokości brutto 5,10 zł(( na podstawie Uchwały 

Rady Gminy Dygowo Nr XXXVI/293/18 z 18.06.2018 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych 

odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych- uchwała obowiązuje do chwili zatwierdzenia 

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)-760 000,00 zł. 
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90002- Gospodarka odpadami                  4 557 603 zł 

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 486 863,00 zł na  funkcjonowanie 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i 

unieszkodliwianie odpadów komunalnych (1 424 360,00 zł) obsługa administracyjna tego 

systemu. 

Wydatki związane z  kosztami utrzymania  pracownika zatrudnionego na  ¾ etatu  

▪ wynagrodzenia osobowe pracownika       47 258,00 zł 

w tym; 

nagroda 7%- 3 091,00 zł 

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne-              3 552,00 zł 

▪ składka ZUS i Fundusz Pracy,wpłaty na PPK                 10 693,00 zł 

▪ koszty szkoleń                                                                                             1 000,00 zł 

▪ odpis na ZFŚŚ zaplanowano w rozdziale 75023   

 

W rozdziale tym uwzględniono koszty funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Dygowie tj. wynagrodzenie bezosobowe 1 pracownika oraz opłaty związane z 

utrzymaniem punktu-zlecenie 12 000 zł, koszty wywozu  odpadów 50 640,00 zł, pozostałe koszty 

8 100,00 zł. 

  

 

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 3 000 000 zł na realizację 

zadania pn.,,Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy 

Dygowo”. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 95 % 

-tj. 2 850 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 5% to wkład własny gminy-150 000,00 zł.  

 

90004-Utrzymanie zieleni w miastach  i gminach                17 000 zł 

▪ wydatki związane z wykonaniem nasadzeń zastępczych(wynikające z nałożonych na gminę 

Dygowo decyzji -zakup sadzonek drzew, krzewów(16 000,00 zł), 

▪ wydatki związane z wykonaniem ekspertyz dendrologicznych(1 000,00 zł.) 

 

90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                   10 776 zł 

▪ wydatki bieżące związane  z wykonaniem zadania dofinansowanego z WFOŚiGW  

dotyczącego realizacji Programu Czyste powietrze.  

 

90013-Schroniska dla zwierząt                                       10 000 zł 

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

na podstawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności 

zwierząt –koszty związane zapewnieniem miejsca w schronisku i umieszczeniem bezdomnych 

zwierząt w schronisku. 

 

90015-Oświetlenie ulic                            386 000 zł 

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na oświetlenie dróg- energię, remonty i 

konserwację lamp oświetleniowych, wymiana opraw na terenie gminy: 

▪ konserwacji i napraw oświetlenia ulic, placów i dróg (210 000 zł), 

▪ energia (151 000 zł). 

▪ remonty (25 000 zł 
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90017-Zakłady gospodarki komunalnej                                                            424 878 zł 

 Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania stanowisk pracy- 4 pracowników 

gospodarczych oraz sprzątaczki. 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym ekwiwalent za używanie własnej odzieży) 

5 500,00 zł 

Wynagrodzenia osobowe pracowników                     294 079,00 zł 

w tym; 

-nagroda 7%-16 688,00 zł,  

-nagroda jubileuszowa 11 920,00 zł-odprawa emerytalna 27 000,00 zł 

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne            17 744,00 zł 

▪ składka ZUS i Fundusz Pracy,wpłaty na PPK                                                         56 924,00 zł                        

▪ zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)                                                              500,00 zł 

▪ odpis na ZFŚS  (5 et.x1 550,26 zł, 1 emeryt-258,38 zł)           8010,00 zł      

▪ pozostałe wydatki –związane z zakup materiałów do magazynku, zakup niezbędnego sprzętu 

do prac remontowych, zakup części i akcesorii do  remonty kosiarek, samochodu itp.)                                                               

▪ zakup paliwa  do samochodu i  narzędzi                                                           20 000,00 zł                                                                               

▪ remonty samochodu, sprzętu                                                                              10 000,00 zł 

90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze       

środowiska                                                       3 500 zł 

W rozdziale tym planowane kwoty dotyczą opłat i kar za przekroczenia norm ponoszone zgodnie 

z przepisami o ochronie środowiska. Kwoty planowana to opłata za odprowadzanie wód 

deszczowych(3 500 zł). 

 

90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                      6 000 zł 

W rozdziale tym zaplanowano wydatki  na: 

▪ monitoring, ekspertyza składowiska odpadów Lisia Góra(po rekultywacji),składki. 

  

90095-Pozostała działalność                           10 000 zł     

Wpłata gminy na rzecz: 

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku  z porozumieniem na  realizację  projektu   

,, Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej- utrzymanie trwałości 

projektu                                                                                                                            1 663,00 zł 

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku  z porozumieniem na  realizację  projektu   

,, Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności 

publicznej na terenie dorzecza -utrzymanie trwałości projektu                                          95,00 zł                                                                                                                     

W powyższych wydatkach zostały uwzględnione  również wydatki związane z wydatki związane z: 

-pomocą i zakupem karmy, smyczy, obroży dla zwierząt przed przekazaniem do adopcji lub 

schroniska, pomoc weterynaryjna (3 242,00 zł), 

-program sterylizacji i kastracji zwierząt w oparciu o  Gminny program opieki nad zwierzętami- 

5 000,00 zł.  

 

 



 21 

DZIAŁ  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA                                      7 055 933 zł 

 

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            1 510 090 zł 

 

W dziale tym uwzględniono wydatki bieżące w wysokości 310 090,00 zł związane z 

funkcjonowaniem świetlic wiejskich w miejscowościach:  Dygowo, Jazy, Wrzosowo, Bardy, 

Pustary, Piotrowice, Gąskowo, Dębogard,  Czernin, Świelubie, Skoczów, Stojkowo ,Włościbórz 

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą głównie: 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

wynagrodzenia bezosobowe,wpłaty na PPK( umowy zlecenia  )-86 181,00 zł,  

• zakup materiałów i wyposażenia  na naprawy awaryjne i  prace remontowe, materiały 

biurowe, plastyczne, dydaktyczne na potrzeby świetlic wiejskich, papier do drukarek, 

tusze ,środki czystości doposażenie świetlic, materiały na potrzeby imprez w świetlicach 

wiejskich (m.in. zabawy mikołajkowe, ferie zimowe)-13 300,00 zł, 

• energia, gaz, woda - 150 000,00 zł, 

• pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, (organizacja warsztatów 

tematycznych na świetlicach, organizacja zajęć podczas ferii zimowych i wakacji, 

obsługa informatyczna świetlic, opłata za ścieki i wywóz śmieci, opłaty za monitoring, 

organizacja zajęć dla dzieci), usługi remontowe, podróże służbowe, szkolenia 

pracowników, różne opłaty i składki    (58 800,00 zł). 

• odpis na ZFŚS -1 809,00 zł. 

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1 200 000,00 zł na ,,Budowę świetlicy w 

Kłopotowie” 

    

92116-Biblioteki                  181 508 zł 

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania bibliotek na terenie  gminy. 

Główne koszty to : 

•  wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne,wpłaty na PPK -2 etaty, w 

tym nagrody z zakładowego funduszu nagród 7%-7 056,00 zł (139 966,00 zł), 

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(300,00 zł), 

• wydatki rzeczowe m.in., zakup prasy, papieru do ksero i drukarek, regały na książki,  

tusze,  (4 000,00zł), 

• zakup  książek (8 000,00 zł), 

• opłaty  za energię, gaz, woda, (16 000,00 zł), 

• usługi pozostałe-opłata za ścieki i wywóz śmieci, zakup usług telekomunikacyjnych, 

podróże służbowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, usługi remontowe          

(10 400,00 zł) 

• odpis na  ZFŚS, (2 842,00zł). 

 

92195-Pozostała działalność                         5 364 335 zł 

 

W tym rozdziale uwzględniono koszty imprez kulturalnych planowanych na rok 2022 m.in. 

Biesiady łososiowej, Dożynki gminne, Dzień Dziecka, Zabawa mikołajkowa, Gminny Przegląd 

Talentów, Turniej Recytatorski, Gminny Konkurs Ortograficzny i inne imprezy oraz środki 

przeznaczone na potrzeby  17 sołectw w wysokości 23.700,00 zł. Zaplanowano koszty związane z 

funkcjonowaniem zespołów śpiewaczych „Dygowianki” i „Dąbrówka”. 
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Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne –zlecenia  (38 394 zł). Zabezpieczono wydatki na zakup 

materiałów i wyposażenia (25 000,00 zł), nagrody konkursowe (27 000,00 zł),  zakup środków 

żywności na organizowane imprezy (21 000,00 zł) oraz usługi pozostałe dotyczące obsługi 

imprez (100 000,00 zł) i koszty delegacji(500,00 zł). 

 

Planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 5 152 441,00 zł na realizację zadania               

pn.,, Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie”. 

DZIAŁ  925   OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ  NATURALNE 

OBSZARY  I  OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY                                                  500 zł                                              

  

    

Rozdziale 92502-Parki krajobrazowe                                                                                     500 zł 

Zaplanowano wydatki na zakup paliwa do koszenia Parku we Wrzosowie. 

 

 

DZIAŁ  926  KULTURA  FIZYCZNA                                                                         458 794 zł 

     

92601-Obiekty sportowe                              60 794 zł 

W rozdziale tym uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem Zaplecza Sportowego w 

Dygowie oraz mieszczącej się w tym obiekcie siłowni oraz Zespołów Boisk Sportowych "Orlik" w 

Dygowie i we Wrzosowie, boisk wielofunkcyjnych w Pustarach, Skoczewie i Kłopotowie, 

Gąskowie, Dębogardzie, Włościborzu, Piotrowicach, boisk wiejski w miejscowości Świelubie, 

Jazy, Stojkowo, Bardy. Zaplanowane wydatki to: 

•   umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,pochodne od wynagrodzeń , wpłaty 

na PPK - 11 535,00 zł,  

• zakup materiałów tj. m.in. zakup środków czystości, doposażenie w sprzęt sportowy, -

10 000,00 zł, 

• wydatki bieżące (usługi , zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia, czyszczenie i 

konserwacja sztucznej trawy na Orlikach, serwis urządzenia do wentylacji, opłata za 

ścieki, wywóz śmieci )- 12 000,00 zł, 

• energia, gaz, woda – 20 000,00 zł  

• usługi remontowe(nagłe awarie)-7 000,00 zł, 

• odpis na ZFŚS (1 emeryt) - 259 zł. 

92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej                                   350 000 zł 

Na rok 2022 zaplanowano dotacje celowe w wysokości 350 000,00 zł na realizację zadań z 

zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 

roku  o sporcie (Dz.U. z 2018 r.poz.1263)oraz na podstawie Uchwały Nr V/30/11 Rady Gminy 

Dygowo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 

sportu na terenie Gminy Dygowo i Uchwały Nr XXVI/175/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 

lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/11 Dygowo z dnia 24 marca 2011 r.                                                                               

92695-Pozostała działalność                                                                                             48 000 zł 

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania placów zabaw, miejsc spotkań  na 

terenie gminy (m.in. remonty, wymiana piasku, przeglądy)-48 000,00 zł 
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                                 WYDATKI  INWESTYCYJNE 
 

Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na rok 2022 

1. Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo 

Inwestycja obejmuje wykonanie projektu budowlanego, oraz wykonanie sieci wodociągowo- 

kanalizacyjnej. Szacowana długość infrastruktury wynosi około 4,5 km. Planuje się 

wykonanie przepompowni ścieków. Inwestycja na terenach przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową na terenie miejscowości Dygowo jako kontynuacja zwartej zabudowy. 

Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład, przewidywana wartość inwestycji  

4.700.000,00 zł, deklarowana kwota udziału własnego 235.000,00 zł, kwota wnioskowanych 

środków  4.465.000,00 zł. 

 

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego- Przebudowa ulicy Głównej w Dygowie 

Inwestycja realizowana przez Powiat Kołobrzeski. Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z- 

ulicy Głównej, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką do ulicy Lipowej. Zakres 

obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę 

chodnika oraz jezdni. ( 930 000,00 zł) 

 

3. Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych w Jazach (dz. nr 269) 

          Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na drodze gminnej nr 887651Z, działka nr                

269 obręb Jazy gmina Dygowo. Zakres obejmuje wykonanie drogi gminnej o szerokości 3,0 m z 

płyt drogowych żelbetowych pełnych o wymiarach 300x150x15 cm lub 300x100x15 cm. 

Długość przebudowywanej drogi wynosi 306,00m. Inwestycja podzielona jest na dwa etapy. W 

roku 2021 wykonano i etap, którego termin realizacji ustalono do dnia 20.12.2021 roku nie może 

przekroczyć kwoty 60.000,00 zł brutto, a minimalny zakres prac do wykonania to roboty 

przygotowawcze i roboty ziemne, oraz wykonanie jezdni odcinek A-B na powierzchni 210 m2. 

4. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 163 na odcinku od Kołobrzegu 

do miejscowości Pyszka w gminie Dygowo- opracowanie koncepcji 

Zakres obejmuje wykonanie koncepcji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze 

wojewódzkiej nr 163 na odcinku od Kołobrzegu do miejscowości Pyszka w gminie Dygowo, 

na długości 11 km.  

 

5. Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w Gminie Dygowo- 

dokumentacja projektowa. Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej 

budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w Gminie Dygowo, na 

długości 3,1 km.  

6. Zakup działki pod lokalizację nowej części cmentarza w Dygowie 

           Zakup działki na potrzeby powiększenia powierzchni cmentarza w Dygowie pod miejsca     

           grzebalne. 

7. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie 

      Planowana inwestycja będzie polegać na dobudowie do istniejącego budynku szkoły       

      podstawowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem niezbędnym dla jej funkcjonowania.    

      Projekt przewiduje salę gimnastyczną o wymiarach 24,02m x 14,02m i wysokości 6,84m.           

      Zaplecze sali stanowią węzły sanitarne i szatnie(damska i męska) na kondygnacji 1, hol z  

   otwartą klatką schodową, magazyn sprzętu sportowego przylegający bezpośrednio do sali   

oraz pomieszczenie pomocnicze. Na parterze projektowanej części budynku znajdować się 

będzie toaleta dla osób niepełnosprawnych z odpowiednią przestrzenią manewrową oraz hol 
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wejściowy stanowiący jednocześnie łącznik pomiędzy szkoła istniejąca a planowaną do 

budowy salą gimnastyczną. W ramach realizacji zadania zostały zaplanowane również 

pomieszczenia techniczne oraz gospodarcze. Inwestycja dofinansowana ze środków Skarbu 

Państwa – Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 1 194 975,00 

zł 

8. Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy 

Dygowo.Inwestycja obejmuje zakup pojemników do gromadzenia odpadów dla 5 frakcji, 

doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w sprzęt do 

rozdrabniania bioodpadów, sprzęt do likwidacji dzikich wysypisk, oraz sprzęt konieczny 

do prawidłowego funkcjonowania PSZOK (kosiarko- mulczarka, podnośnik, pojazd z 

przyczepką). 

Przewidywana wartość inwestycji  3.000.000,00 zł; deklarowana kwota udziału własnego 

150.000,00; kwota wnioskowanych środków  2.850.000,00 zł. 

 

9. Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie 

Projektowana budowa nowego budynku użyteczności publicznej - świetlicy przeznaczona jest do 

realizacji spotkań integracyjnych, szkoleń, zebrań i zdarzeń okolicznościowych organizowanych 

przez władze samorządowe i przez społeczność lokalną. Całość funkcji użytkowej świetlicy 

zlokalizowana jest na parterze obiektu. W budynku na parterze oprócz sali głównej znajdują się 

sanitariaty, zaplecze kateringowe, jak też pomieszczenia pomocnicze (kotłownia, szatnia itp.).  

Inwestycja dofinansowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na inwestycje 

typu:7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne 

 

10. Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie 

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Pozyskano środki w wysokości 8.500.000,00 zł z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

   

 

    

 

 

 

              

 
 


