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WSTĘP

Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowo-finansowych obejmuje informacje
z realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych Gminie Mrocza w roku 2004.
Dane zawarte w niniejszym sprawozdaniu oparte są na informacjach złożonych
przez poszczególne stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza, jednostki
organizacyjne i pomocnicze Gminy oraz działające organizacje pozarządowe.
W opracowaniu informacyjnie scharakteryzowano Miasto i Gminę
Mrocza, co ma niewątpliwy wpływ na wykonawstwo zadań rzeczowo-finansowych
przez organy Gminy.
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY
1. Krótka informacja
Miasto i Gmina Mrocza w obecnym kształcie powstała 1 stycznia 1973r.
Powierzchnia Gminy wraz z miastem Mrocza – 150,71 km2, w tym teren miejski – 4,32 km2,
a teren wiejski – 146,39 km2.
Gmina Mrocza leży w powiecie nakielskim, w woj. kujawsko – pomorskim.
Gmina podzielona jest na 15 sołectw.
SOŁECTWO
1. BIAŁOWIEŻA
2.DRĄŻNO
3. DRZEWIANOWO
4. IZABELA
5. JEZIORKI
ZABARTOWSKIE
6. KAŹMIERZEWO
7. KOSOWO
8. KRUKÓWKO
9. MATYLDZIN
10. OSTROWO
11. ROŚCIMIN
12. SAMSIECZYNEK
13. WIELE
14. WITOSŁAW
15. WYRZA

MIEJSCOWOŚĆ
Białowieża
Orlinek
Jadwigowo
Drążno
Drążonek
Drzewianowo
Izabela
Podgórz
Zdrogowo
Jeziorki Zabartowskie
Rajgród
Kaźmierzewo
Orzelski Młyn
Kosowo
Kozia Góra
Modrkowo
Krukówko
Matyldzin
Ostrowo
Chwałka
Słupówko
Rościmin
Samsieczynek
Wiele
Konstantowo
Dąbrowice
Witosław
Orle
Wyrza
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POW.
w ha

LICZBA
MIESZKAŃCÓW
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819
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286

789

194

482

217
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191
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649

203

497

280
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1039

279

325

213

2757

525

1634
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1085
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Na terenie Gminy znajdują się następujące miejscowości:
1. miasto Mrocza
2. Białowieża
3. Chwałka
4. Leś. Dąbrowice
5. Drążno
6. Drążonek
7. Drzewianowo
8. Izabela
9. Jadwigowo
10. Jeziorki Zabartowskie
11. Kaźmierzewo
12. Kosowo
13. Kozia Góra Krajeńska
14.Konstantowo
15. Krukówko

16. Matyldzin
17. Modrakowo
18. Orle
19. Orlinek
20. Ostrowo
21. Orzelski Młyn
22. Podgórz
23. Rajgród
24. Rościmin
25. Samsieczynek
26. Słupówko
27. Wiele
28. Witosław
29. Wyrza
30. Zdrogowo

16.2. Struktura użytkowania gruntów Miasta i Gminy Mrocza
Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Udział w %

1. Użytki rolne

11 041

73,2

- w tym grunty orne
2. Lasy i tereny leśne

9 933
2 181

89,9
14,5

3. Pozostałe grunty

1 849

12,4

15071

100

Razem
3. LUDNOŚĆ

Miasto i Gminę Mrocza zamieszkuje ogółem 9249 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2005r.).
3.1. Statystyka stałych mieszkańców wg wieku i płci w gminie Mrocza – wieś
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3.2. Statystyka stałych mieszkańców wg wieku i płci w mieście Mrocza
Wiek

0-7

8-15

16-18

19-65 19-60 pow.60 pow.65

Płeć

M

K

M

K

M

K

M

K

K

M

Liczba

215

187

265

233

107

96

1398

1293

305

132

5

Razem
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II. ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, LEŚNICTWO,
GOSPODARKA GRUNTAMI







Dział ten obejmuje wykonanie zadań z zakresu:
Rolnictwa
Melioracji
Ochrony Środowiska
Infrastruktury terenów
Gospodarki nieruchomościami
Leśnictwa

I. Rolnictwo
1. Pobrano i przebadano 218 próbek glebowych w sołectwie Krukówko.
2. Zorganizowano cztery szkolenia rolnicze w zakresie wprowadzenia przepisów UE.
3. Dokonano przeglądu 7 punktów kopulacyjnych celem przygotowania wypłat dotacji (zakup
paszy).
4. Wydano 2 decyzje na uprawę 1,0 ha maku i przeprowadzono zgodnie z ustawą
o przeciwdziałaniu narkomanii dwie kontrole na terenie zasianych plantacji.
5. Wydano 26 upomnień o likwidacji chwastów zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych
i leśnych.
6. Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym „HETMAN” na bezpłatny
odbiór i utylizacje padłych zwierząt z terenu gminy Mrocza.
7. Dokonano kontroli 5 gospodarstw prowadzących hodowle bydła mlecznego celem wypłaty
dotacji (obory są pod kontrolą użytkowości mlecznej).
8. Komisja Gminna ds. oszacowania szkód w wyniku klęski suszy w dniach od 26 lipca 2005r. do
05 sierpnia 2005r. dokonała szacowania wysokości doznanych szkód w 252 gospodarstwach, co
stanowi 71% ogółu gospodarstw. Straty stwierdzono na powierzchni 9073,33 ha.
Średnie straty w uprawach:
Żyto – 36,95%
Pszenica – 35,50%
Jęczmień – 38,33%
Rzepak – 30,87 %
Kukurydza – 40,41%
Ziemniaki – 36,26%
Buraki cukrowe – 43,1%
Trawy – 50%
9. Wykonano konserwację rowów melioracyjnych w sołectwach: Drzewianowo, Ostrowo,
Białowieża, Kaźmierzewo, Wyrza, Krukówko, Wiele poprzez:
- wykoszenie porostów ze skarp - 110527 m2
- usuniecie namułu z dna rowu – 24553 mb
- usuniecie namułu z wylotów – 55 szt.
- usuniecie namułu z przepustów – 243 mb
- usuniecie namułu ze studzien – 95 szt.
oraz na terenie miasta Mrocza i na rzece Rokitce:
- ułożenie opaski faszynowej – 300 mb
- wykoszenie porostów ze skarp – 64 720 m2
- wykoszenie porostów z dna rzeki – 37530 m2
- usuniecie namułu z rzeki 380 mb,
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10. Zgłoszono jednego rolnika z Krukówka do konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw 2005r.”, który
w produkcji roślinnej otrzymał wyróżnienie. Jeden rolnik z Matyldzina zgłoszony przez Związek
Hodowców Koni otrzymał w produkcji zwierzęcej główna nagrodę Grand Prix.

II. Drogi i ulice
1. Profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową na terenie sołectw Kosowo, Krukówko,
Drążno, Ostrowo, Drzewianowo, Wyrza, Kaźmierzewo, Jeziorki Zab., Roscimin, ogółem ok. 80
km.
2. Profilowanie równiarką drogową dróg gruntowych w mieście.
3. Zakupienie dla sołectw ok. 580 ton kamienia wapiennego do naprawy dróg gminnych
gruntowych na terenie miasta i gminy.
4. Zakupienie dla sołectw ok. ok. 370 ton szlaki z przeznaczeniem na utwardzenie dróg
gruntowych.
5. Wykonanie remontu dróg gminnych grysem i masą bitumiczną - ok. 740 m2.
6. Położenie nowych chodników z kostki betonowej w Drążnie – ok. 380 mb, w Witosławiu ok.
850 mb, w Mroczy ul. Postępu ok. 10 mb.
7. Utwardzenie drogi przez las, Ostrowo – Ostrowo PGR, 700 mb.
8. Naprawa chodników z kostki betonowej, w parku Jagiełły oraz przy ul. Kościelnej w Mroczy.
9. Montaż tablic nazw ulic – 8 szt. (Łużycka, Celtycka, Piastowska, Słowiańska, Bydgoska,
Nakielska, Akacjowa).
10. Montaż znaku informacyjnego na skrzyżowaniu ulic Nakielska – Akacjowa.
11. Montaż tablicy informacyjnej szt. 1 - ul. Leśna.
12. Montaż nowych koszy ulicznych na terenie miasta - szt. 8.
13. Uzyskano postanowienie ze Starostwa Powiatowego w Nakle na przeprowadzenie rekultywacji
drogi gminnej Ostrowo – Drzewianowo.
14. Rekultywacja drogi gminnej Ostrowo – Drzewianowo – 1,167 km.
15. Udział w Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku w Starostwie Powiatowym w Nakle – 5
spotkań dot. wprowadzenia zmiany oznakowania drogowego.
16. Uzgodnienie projektów przyłączy do budynków oraz budowy zjazdów z drogi gminnej – 7 szt.
17. Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego – 2.
18. Przygotowanie projektów umów – 4
-na remont cząstkowy dróg i ulic- 1
-na opracowanie dokumentacji remontu przepustu na rzece Orli 1
-na finansowanie zakupu urządzeń oczyszczalni przydomowych – 2.
19. Wykonanie sprawozdania RRW-14 z realizacji inwestycji w zakresie dróg gminnych na
obszarach wiejskich za 2004r.
20. Wykonanie sprawozdania dot. dróg za 2004r. na formularzu wprowadzonym rozporządzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000r. (Dz. U. Nr 17 poz. 225).
21. Kierowanie i koordynacja prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic.
22. Wykonanie ewidencji obiektów mostowych w skład ewidencji wchodzi 12 książek obiektów
mostowych.
23. Sporządzenie wniosków o nadanie Jednolitego Numeru Inwentarzowego dla każdego obiektu
mostowego.

III. Ochrona środowiska
1.Wydanie postanowień - ogółem szt. 42, w tym:
- dot. opinii do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania
i transportu odpadów – 21 szt.,
- dot. opinii programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytworzonymi na terenie
powiatu nakielskiego – 21 szt.
2. Wydanie decyzji administracyjnej - ogółem szt. 1
(dot. uciążliwości dymu z instalacji domowej osoby fizycznej).
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3. Udział w rozprawie administracyjnej w Starostwie Powiatowym w Nakle n/Not.- 7, w tym:
- dot. uciążliwości hałasu, wibracji i zanieczyszczeń pyłowych z instalacji będącej własnością
przedsiębiorcy – 2 rozprawy,
- dot. zmiany warunków odprowadzania ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków
w Mroczy do rzeki Rokitki – 1 rozprawa,
- dot. pozwolenia wodno –prawnego na pobór wód podziemnych Witosław, Izabela, Roscimin,
Modrakowo – 4.
4. Uzyskanie ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not. zgody na montaż oczyszczalni
przydomowych (Rościmin, Podgórz) – dwa postanowienia.
5. Wydanie opinii dot. czystości i porządku w gospodarstwie - szt. 5.
6.Przyjęcie skargi dot. uciążliwości hałasu powstającego w wyniku działalności przedsiębiorstwa
w Ostrowie - szt. 1.
7.Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje inwestycji – ogółem szt. 7, w tym:
dot. budowy bazy telefonii komórkowej w Orlu – szt.1
dot. budowy płyty gnojowej i zbiornika na gnojówkę w Wyrzy – szt. 1,
dot. budowy wodociągu Orle – szt. 1,
dot. remontu ulicy Bocianowo w Mroczy – szt.1,
dot. budowy nawierzchni ulicy Drzewianowskiej w Mroczy - szt.1,
dot. budowy nawierzchni ul. Wyzwolenia w Mroczy – szt. 1.
8.Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta i gminy Mrocza (umowa
z Zakładem Robót Publicznych).
9.Nadzór nad prawidłową eksploatacja składowiska odpadów w Ostrowie – umowa z Zakładem
Robót Publicznych).
10.Nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - umowa
z Zakładem Robót Publicznych.
11.Przeprowadzenie kontroli oczyszczalni ścieków w Mroczy w zakresie zagospodarowania
osadów.
12.Przygotowanie sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska dla WIOŚ.
13.Przygotowanie sprawozdawczości (OŚ-OP3a) z zakresu ochrony środowiska dla WFOŚiGW –
dot. zebrania i przekazania do recyklingu odpadów opakowaniowych.
14.Prowadzenie rejestru inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy
Mrocza. Do rejestru wpisano ogółem 715 informacji, w tym:
503 informacje o wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych z terenu gminy Mrocza,
200 informacji o wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych z terenu miasta Mrocza,
12 informacji o wyrobach zawierających azbest od osób prawnych z terenu miasta i gminy
15.Aktualizacja Planu Aglomeracji Mrocza o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000.
16.Przygotowanie projektów uchwał:
- zaopiniowanie projektu planu aglomeracji – 1,
- zaopiniowanie projektu zmiany granic Krajeńskiego Parku Krajobrazowego – 1,
- regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Mrocza – 1.
17.Prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr
110 poz. 1058).
18.Zakup i przekazanie młodzieży Szkoły Podstawowej i Gimnazjum rękawic i worków
z przeznaczeniem do corocznej akcji sprzątanie świata – Polska.

IV. Gospodarka Gruntami
1. Zlecono prace geodezyjne polegające na:
– sporządzeniu 8 podziałów działek.
2. Zlecono Starostwu Powiatowemu Wydział Geodezji w Nakle wykonanie :
- 74 wypisów z ewidencji gruntów.
- 4 wyciągów z wykazu zmian gruntowych
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- 5 map sytuacyjno-wysokościowe i topograficzne – obręb Drążno i Wiele, Rajgród –
Jeziorki Zabartowskie.
3. Sporządzono następujące operaty szacunkowe:
- wycena budynku położonego w Rościminie wraz z inwentaryzacją,
- wycena 7 lokali mieszkalnych wraz z inwentaryzacją położonych w Mroczy,
- wycena 21 działek – 2 działki poł. w Mroczy i 19 działek poł. w Wiele,
- wycena 1 lokalu użytkowego wraz z inwentaryzacją,
- wycena nieruchomości zabudowanej na ul. Polnej
4. Sporządzone następujące akty notarialne:
–
na 2 lokale mieszkalne położone w Kosowie,
–
na 3 działki położone w Mroczy,
–
na 6 działek położonych we Wielu,
–
na 3 działki położone w Białowieży.
5. Sporządzono następujące sprawozdania:
- SG-01 dotyczące gospodarki gruntami,
dotyczące przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.
– R-02
o użytkowaniu gruntów w gminie /mieście/
– Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
– w sprawie pozyskiwania danych ze źródeł administracyjnych dotyczące terenu Gminy
Mrocza.
6. Wydano:
– 20 aneksów do umów dzierżawnych dotyczących zmiany stawek,
– 23 umów dzierżawnych odpłatnych na okres 3 lat /8 umów Mrocza, 3 Witosław,
2 Wyrza, 5 Drzewianowo, 1 Rajgród, 4 Wiele / oraz umowy z KN nieodpłatne 2 Wyrza, 13 Witosław, 1 Mrocza. Zawarto umowy odpłatne na dłużej niż 3 lata –
1 Kosowo, 1 Krukówko
– naliczono odsetki inflacyjne do 23 lokali mieszkalnych w domach komunalnych
w mieście i gminie sprzedanych w ratach,
– 7 decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości,
– 7 postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
- 8 decyzji zatwierdzających projekt podziału.
7. Na bieżąco pobierane są opłaty z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania i za wykup lokali
mieszkalnych. W przypadku nieterminowych wpłat wysłano 36 upomnień.

V. Leśnictwo
1. Użytkowanie zadrzewień
Wydano 89 decyzji na wycinkę drzew i krzewów z poboczy dróg i z gruntów własnych.
Korzystały z tego osoby zarejestrowane w MGOPS w Mroczy.
Prace miały na celu poprawę stanu dróg i ich estetyki.
Do wycinki przeznaczono drzewa chore, stwarzające zagrożenie niebezpieczeństwa dla ludzi
i mienia oraz w ramach zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych.
2. Ochrona lasów:
Minister Środowiska uznał za ochronne lasy wodochronne, glebochronne, będące cennymi
fragmentami rodzimej przyrody, stwarzające ostoję zwierząt o ochronie gatunkowej o łącznej
powierzchni 428,19 ha.
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3. Ochrona przyrody:
Prowadzone były lustracje z konserwatorem zabytków odnośnie stanu zdrowotnego drzew
rosnących w parkach zabytkowych. W ramach tych lustracji uzyskano zgodę na wycinkę drzew
chorych i spróchniałych zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mieniu w parku w Witosławiu.
4. Sporządzono sprawozdanie roczne :
SG-01 oddzielnie dla miasta i gminy dotyczące powierzchni leśnej, hodowli lasu, pozyskania
drewna oraz powierzchni terenów zieleni miejskiej i pomników przyrody.
5. Zadrzewienia:
Posadzono 315 szt. drzewek i 1277 szt. krzewów.
Nasadzeniem objęto w mieście Mrocza tereny ul. Leśna, ul. Kościuszki, ul. 30- lecia,
Gimnazjum w Mroczy, Sołectwo Witosław, Stadion Miejski, przy świetlicy wiejskiej
w Kaźmierzewie i OSP w Mroczy.
6.

Wpływy:
Pobrano opłaty za wycinkę drzew w kwocie 1453 złotych.
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I.

GOSPODARKA

KOMUNALNA

Realizacje zadań z zakresu gospodarki komunalnej prowadziły następujące jednostki
i komórki organizacyjne:
 Referat
Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy,
 Zakład Robót Publicznych w Mroczy w ramach realizowanych zadań statutowych.
1. Działalność Referatu Rolnictwa, Gospodarki
Nieruchomościami, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska w UMiG omówiono w dziale II.
2. Działalność Zakładu Robót Publicznych w Mroczy :
Działalność w zakresie statutowym :
- gospodarka komunalnymi zasobami mieszkaniowymi,
- gospodarka komunalnymi lokalami użytkowymi,
- gospodarka wodno - kanalizacyjna,
- zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych w Ostrowie.
Działalność w zakresie zadań zleconych:
- utrzymanie terenów parkowych i zieleńców,
- zarządzanie targowiskiem miejskim,
- obsługa kotłowni komunalnych,
- utrzymanie czystości miasta Mroczy,
- zarządzanie urządzeniami ściekowymi,
- wykonywanie innych prac zleconych przez UMiG w Mroczy.
Zatrudnienie w ZRP w roku 2005r.
Stan zatrudnienia w ZRP Mrocza na dzień 31.12.2005 r. wynosił 52 osoby, w tym:
- 34 pracowników stałych,
- 9 pracowników refundowanych z PUP Nakło n/Not.,
- 9 pracowników zatrudnionych na czas określony-środki ZRP Mrocza.
Zakres prac wykonanych przez pracowników w 2005r. :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

obsługa wodociągów,
obsługa biologicznej oczyszczalni ścieków,
biuro wodociągi ul. Łobżenicka,
biuro ul. Łąkowa,
biuro ul. Polna,
dozór PKS,
wywóz nieczystości płynnych,
wywóz odpadów stałych,
usługi równiarką,
dowóz dzieci do szkół,
koszenie trawników oraz dbanie o kwietniki i skwery,
obcinanie drzewek i krzewów,
utrzymanie w czystości ulic i placów,
utrzymanie zimowe ulic i dróg,
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–
–
–
–

obsługa składowiska odpadów komunalnych,
remonty i utrzymanie budynków komunalnych,
wykonanie usług zleconych,
realizacje zleconych zadań inwestycyjnych ogółem, w tym:
. budowa zaplecza sportowego,
•
budowa kanalizacji w ulicy XXX-lecia LWP,
•
budowa chodników
•
budowa wiaty przystankowej
•
rekultywacja drogi Ostrowo-Drzewianowo
•
inne.

FINANSOWE UJĘCIE REALIZACJI ZADAŃ
Plan i wykonanie PRZYCHODY w 2005r.
Lp.

Wykonanie
Dział Rozdział

Plan na 2005r.
Treść

w 2005r

Paragraf
1.
2.

w złotych
545.000,00

w złotych
543.520,92

240.000,00

239.532,80

- wpływy z czynszów

93.000,00

92.903,98

- wpływy z lokali użytkowych

42.500,00

42.399,90

104.500,00
368.000,00

104.228,92
307.514,81

300.000,00

245.786,08

68.000,00
2.000,00
43.670,00

61.728,73
1.352,45
40.811,16

100.000,00

97.400,53

30.000,00

30.000,00

400.40002.0830 Usługa zbiorowego zaopatrzenia
w wodę
700.70001.0830 Gospodarka mieszkaniowa:
1.Utrzymanie i remonty
budynków komunalnych
w tym:

- media
700.70001.0830 2. Utrzymanie kotłowni
w tym:
- ogrzewanie olejowe
3.
4.
5.

- ogrzewanie węglowe
710.71095.0750 Wpływy Parking
710.71095.0830 Oczyszczanie miasta
710.71095.0830 Składowisko odpadów
komunalnych
w tym:
- Umowa UMiG
- wpływy ze Składowiska
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6.
7.
8.

710.71095.0830 Utrzymanie Autosan
710.71095.0830 Utrzymanie Równiarka
710.71095.0830 Realizacja zadań inwestycyjnych:
1.
2.

3.
4.

Budowa Pawilonu
Sportowego
Kanalizacja w ul.30-lecia
LWP –kierunek stadion

70.000,00
57.000,00
5.000,00
1.580.350,63

67.400,53
56.152,39
2.962,50
1.580.350,63

619.533,63

619.533,63

98.221,00

98.221,00

489.971,00

489.971,00

128.000,00

128,000,00

95.000,00

95.000,00

149.625,00
189.000,00

149.625,00
185.714,24

118.000,00

115.505,71

38.000,00

37.227,52

33.000,00

32.981,01

11.000,00
31.000,00
5.000,00

10.985,13
30.057,94
4.555,78

480.000,00

471.325,58

3.657.020,63

13.869,48
3.586.106,34

- 230.728,18

- 230.728,18

3.426.292,45

3.355.378,16

Budowa Gimnazjum
Remiza OSP Mrocza

5. Rekultywacja drogi
6. Budowa drogi na działce 401
9.

w Mroczy
710.71095.0830 Usługi komunalne różne
w tym:
usługi na rzecz UMiG i
jedn.organ.
Usługi różne

10. 710.71095.0920
12. 710.71095.0970
13. 710.71095.2610
14. 900.90001.0830
15

Usługi wodociągowe różne
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dotacja podmiotowa z budżetu
otrzymana przez zakład
budżetowy
Usługa zbiorowego
odprowadzania ścieków
Pokrycie amortyzacji
RAZEM
minusowy stan środków
obrotowych zna początek roku
OGÓŁEM
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Plan i wykonanie KOSZTY w 2005r.
Lp.

Paragraf

Treść

Plan na 2005r.

Wykonanie

w złotych

w 2005r.
w złotych

1.

3020

2.

3030

Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń /ekwiwalenty, napoje/
Umowy zlecenia i o dzieło

7.000,00
18.000,00

5.346,93
17.434,03

860.000,00

765.216,10

66.420,00
153.000,00

66.277,82
145.141,58

25.540,00
1.345.633,63
280.000,00
360.000,00
250.000,00
19.200,00
92.000,00

24.818,65
1.239.806,66
277.662,07
355.766,70
247.766,71
15.678,65
91.565,45

32.750,00

19.416,84

8.000,00
2.065,00
3.412,00
34.000,00
100.000,00

7.869,20
2.000,00
3.412,00
19.874,00
14.309,09

3.657,020,63
- 230.728,18
3.426.292,45

13.869,48
3.333.231,96
22.146,20
3.355.378,16

w tym:

3.

4010

4.
5.

4040
4110

odpracowania za czynsz, wodę i
ścieki
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4120
4210
4260
4270
4300
4410
4430

17,46%
Składki na fundusz pracy 2,45%
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii, wody
Zakup usług remontowych
Zakup pozostałych usług
Podróże służbowe
Różne opłaty i składki

13. 4440
14.
15.
16.
17.
18.

4480
4530
4580
6080

w tym: ochrona środowiska
Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
Podatek od nieruchomości
Podatek od towarów i usług
Pozostałe odsetki
Wydatki inwestycyjne
Inne zmniejszenia
w tym m.in.
- stan paliwa w pojazdach

19.

Odpisy amortyzacyjne
RAZEM
stan środków obrotowych
OGÓŁEM
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Zbiorowe zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
1. Dochody i koszty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Rok 2005 zamknął się wpływami w wysokości 1.014.846,50 złotych netto.
Wyszczególnienie

Woda

Ścieki

Wpływy neto

543.520,92 zł

471.325,58 zł

Koszty netto

529.581,76 zł

470.438,89 zł

przychód z realizacji wykonania zleceń
przyłączy
wodno-kanalizacyjnych
i usług różnych netto

32.981,01

Zaległości na dzień 31.12.2005.
103 237,67 zł (ogółem)
z tytułu wpłat za wodę i ścieki
w tym należne 73 902,54 zł
2. Windykacja należności:
- Ilość wysłanych wezwań do zapłaty - 342
- Ilość wysłanych zawiadomień o odcięciu wody - 64
- Ilość dokonanych odcięć- 13
3. Wykaz ważniejszych prac w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mrocza:
- montaż nowych zasuw na sieci wodociągowej – ul. Drzewianowska - 2 szt
- wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 60m w Mroczy
- wymiana hydrantu oraz budowa studzienki wodomierzowej przy remizie OSP Wiele
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy remizie OSP Wiele
- wymiana przyłącza ul. Kościuszki
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku nr 1 przy ul.30 - lecia
LWP
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku nr 39 w Wielu
- wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w Drążnie o długości 110 m śr 200mm
przeprowadzona w trakcie budowy chodnika
- wymiana 100 metrowego odcinka przyłącza wodociągowego znajdującego się na terenie
mieszalni pasz w Witosławiu
- usunięto 80 awarii wodociągowych oraz 59 awarii na sieci kanalizacyjnej polegającej na
udrożnieniu kanału spowodowane zatorem
- wymieniono 99 wodomierzy u odbiorców indywidualnych
- budowa przyłącza wody oraz kanalizacji sanitarnej do budynku po byłej szkole w Drążnie.
4. Wykaz prac w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych – hydrofornie
Lp Hydrofornie
1. Ostrowo
2.

Witosław

Zakres wykonanych prac
Remont kapitalny 1 zbiornika odżelaziacza polegający: na całkowitej
wymianie złóż filtracyjnych, wymiana dysz filtracyjnych, naprawa
dna
1.Remont kapitalny 2 zbiorników odżelaziacza polegający: na
całkowitej wymianie złóż filtracyjnych, wymiana dysz filtracyjnych,
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3.

Mrocza

4.

Drzewianowo

5.

Izabela

naprawa dna
2. Wykonanie nowej obudowy na studni głębinowej
1.Remont kapitalny 3 zbiorników odżelaziacza polegający: na
całkowitej wymianie złóż filtracyjnych, wymiana dysz filtracyjnych,
naprawa dna
2.Wymiana pompy głębinowej na nową pompę energooszczędną
§ Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku
§ Przeprowadzono remont pomieszczenia łazienki i WC,
polegającego na wypłytkowaniu oraz zainstalowano bojler 30
litrowy umożliwiający pobór ciepłej wody.
§ Wypłytkowano pomieszczenie chloratora wraz
z
wymianą wewnętrznej instalacji wodociągowej.
§ Wykonanie konserwacji ogrodzenia i bramy wjazdowej na
hydroforni
§ Wymieniono zawór zwrotny oraz wymieniono 8 z 20 zasuw na
hydroforni
1.Remont kapitalny 2 zbiorników odżelaziacza polegający: na
całkowitej wymianie złóż filtracyjnych, wymiana dysz filtracyjnych,
naprawa dna.
2.Montaż alarmu w budynku hydroforni.
Remont kapitalny 2 zbiorników odżelaziacza
polegający: na
całkowitej wymianie złóż filtracyjnych, wymiana dysz filtracyjnych,
naprawa dna

5. Wykaz zakupionych środków trwałych i narzędzi
- silnik + pompa głębinowa GC 3.05
5.867,00 zł netto
- sprężarka WAN
1.350,00 zł netto
- liny i szelki bezpieczeństwa
929,52 zł netto
- drabina 2 segmentowa
368,00 zł netto
- kosiarka spalinowa
490,98 zł netto
- detektor gazów OP-20
2.574,50 zł netto
- opryskiwacz ciśnieniowy
99,95 zł netto
- szlifierka kątowa Hitachi
409,02 zł netto
- kompresor tłokowy Walter
2.138,00 zł netto
2 szt
- tlenomierz przenośny HQ 10
3.234,55 zł netto
- zbiornik na wodę pitną 1000 litrów
602,38 zł netto
- pompa dozująca BL5
480,00 zł netto
- drukarka do Psiona
1.767,00 zł netto
- nagrzewnica elektryczna
245,08 zł netto
- agregat prądotwórczy
3.190,00 zł netto
- magnetometr (urządzenie do lokalizacji metalowych urządzeń wodociągowych pod ziemią)
3.100,00 zł netto
- samochód osobowo-dostawczy Peugeot Boxer
15.574,00 zł netto
6.Wymieniono na nowe ogumienie w posiadanych pojazdach:
1. Koparko-ładowarka – 4 szt
2. Polonez Truck – 4 szt.
3. Peugeot Boxer – 2 szt
7. Wykonano remont kapitalny rozdzielacza i siłowników 2 szt. w koparko- ładowarce.
8. Wykaz prac w zakresie eksploatacji oczyszczalni:
§ Na oczyszczalni zakończono prace związane z rozbudową o drugi etap oczyszczalni
ścieków. Oczyszczalnia zwiększyła swoją przepustowość do 1236 m 3 /dobę oraz została
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wyposażona w najnowszą aparaturę kontrolno-pomiarową firmy Hach Lange.
§ Przeprowadzono prace malarskie związane z konserwacją ogrodzenia wraz z bramą
wjazdową, wykonano konserwację malarską barierek wraz z pomostami.
§ Remontowi poddano wszystkie pomieszczenia znajdujące się w budynku socjalnym.
§ Wykonano nowe tablice informacyjne na terenie oczyszczalni
§ Wykonano nowe pokrycie papowe na budynku socjalno-biurowym na oczyszczalni
§ Uregulowano gospodarkę osadową polegającą na rolniczym wykorzystaniu osadów.
W tym celu podpisano odpowiednie umowy z rolnikami zainteresowanymi wykorzystaniem
osadu na posiadanych gruntach. Zlecono wykonanie stosownych badań gruntu w miejscu
stosowania oraz badania osadu.
9.Przygotowanie dokumentacji operatów wodno-prawnych w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych dla hydroforni:
- Modrakowo
- Witosław
- Izabela
- Rościmin.
10.Przygotowanie wniosku do zmiany decyzji pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie
ścieków oczyszczonych z oczyszczalni do rzeki Rokitki. Przedmiotem zmian była zmiana
wskaźników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku oraz
rozszerzenie decyzji o nowe zapisy.
11.Przygotowania dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej, której celem jest
umożliwienie w 2006 roku realizację inwestycji polegającej na spięciu sieci wodociągowej
Orlinek-Orle.
12. Realizacja inwestycji zleconych w zakresie usług wodociągach i kanalizacyjnych:
1) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, kanalizacji sanitarnej
w remontowanym budynku Remizy OSP w Mroczy,
2) budowa kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej do Pawilonu Sportowego.
13. Wykonano budowę sieci wodociągowej PVC śr. 90mm w Drzewianowie i długości ok. 600mb
.

Gospodarka mieszkaniowa
L.p. Wyszczególnienie
1.

L.p.

Przychody

239.532,80 zł

Wyszczególnienie

1.

Koszty

L.p.

Wyszczególnienie

1.

Zadłużenia najemców w opłatach
mieszkaniowych
na dzień 31.12.2005 r.

2.

Rok 2005

Rok 2005
291.630,72 zł
Rok 2005
43.709,52 zł

Kwota wymagalna na dzień
31.12.2005 r.

40.073,74 zł
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Informacja o zasobie budynków komunalnych
ZRP zarządza następującymi budynkami:
- 150 mieszkaniami komunalnymi o pow. ogółem
6.233,87 m²
- 11 mieszkaniami socjalnymi o pow. ogółem
266,69 m²
- 6 lokalami użytkowymi o pow. ogółem
319,00 m²
- budynkiem po Szkole w Drążnie /na etapie adaptacji/
354,63 m²
- budynkiem po Radzie Sołeckiej w Samsieczynku /na etapie adaptacji/
64,60 m²
Wykaz lokali użytkowych :
- ul. 5-go Stycznia 3 / Sklep Rybny/
- ul. 5-go Stycznia 3 / Sklep CORAL/
- ul. 5-go Stycznia 10 /Poczta/
- ul. 5-go Stycznia 10 /Telekomunikacja/
- ul. Nakielska 4 PKS /Salon Fryzjerski/
- ul. Nakielska 4 PKS / Sklep Paweł Bruski/
- 4 garaże o pow. ogółem
:
- 27 budynków gospodarczych o pow. ogółem:

21,60 m²
22,50 m²
119,00 m²
103,50 m²
17,60 m²
34,80 m²
114,36 m²
1.426,65 m²

Wykaz budynków komunalnych wyposażonych w centralne ogrzewanie opalanych węglem:
- ul. Piotra 53
pow. grzewcza
242,70 m²
- ul. Łąkowa 7
pow. grzewcza
278,00 m²
- ul. Pl. Wolności 8
pow. grzewcza
263,50 m²
Wykaz budynków komunalnych wyposażonych w centralne ogrzewanie opalanych olejem:
- ul. Pl. Wolności 5
pow. grzewcza
76,62 m²

Wykaz mieszkaniowego mienia komunalnego
Miejscowość
Miasto
Mrocza
Wieś ogółem
w tym :
Wiele
Matyldzin
Kosowo
Rościmin
Słupówko
Krukówko
Kaźmierzewo
Drążno
Witosław
Drzewianowo
Razem

Budynki
mieszkalne

Ilość
mieszkań

Ilość lokali
użytkowych

Budynki
gospodarcze

Garaże

28

133

6

18

2

11
1
1
1
2
1
1
1
2
1
39

28
7
5
1
2
3
5
2
2
1
161

6

9
1
2
1
1
1
1
1
1
27

2
2
4
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UTRZYMANIE

KOTŁOWNI

ZRP obsługuje 5 kotłowni węglowych :
1. Pl. Wolności 8
2. Łąkowa 5
3. Łąkowa 7
4. Piotra 53
5. Polna 5
ZRP obsługuje 6 kotłowni olejowych :
1. Pl. Wolności 5
2. UMiG Mrocza
3. Szkoła Podstawowa Mrocza
4. Szkoła Podstawowa Witosław
5. Gimnazjum Mrocza
6. Oczyszczalnia ścieków
Łączna powierzchnia grzewcza wynosi

11.768,32 m2

Podział powierzchni ogrzewanych:
Lp. Pomieszczenia
1.

2.
3.

Powierzchnia
ogrzewana olejem

Mieszkania komunalne:
–
ul. Piotra 53
–
Pl.Wolności 8
–
Pl.Wolności 5

76,62 m2

Mieszkania ogrzewane usługowo:
- Łąkowa 9

-

Szkoły:
– Szkoła Podstawowa Mrocza
– Szkoła Podstawowa Witosław
– Gimnazjum Mrocza
w tym:
-pomieszczenia strychowe
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Powierzchnia
ogrzewana węglem
242,70 m2
263,50 m2
278,00 m2

4273,06 m2
1050,00 m2
2976,00 m2

-

840,00 m2

-

4.

Instytucje:
– UMiG Mrocza
– GZOO Mrocza-biura
– GZOO Mrocza-przedszkole
– MGOPS – biura i AA
– MGOPS – Ośrodek Wsparcia
– MGOPS – pom.bezdomnych
– MGOPS – stołówka
– MGOPS – pom. po zerówce
– SOWKAM – ul. Łąkowa 5
– ZRP Mrocza
RAZEM

1050,00 m2
270,94 m2
130,38 m2

50,00 m2
188,30 m2
250,00 m2
82,00 m2
48,00 m2
103,70 m2
80,00 m2
355,12 m2

9827,00 m2

1941,32 m2

Uzyskane przychody z obsługi kotłowni w 2005r.
Lp. Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Mieszkania komunalne
Mieszkania ogrzewane usługowo
UMiG Mrocza
GZOO Mrocza
w tym:
–
Szkoła Podstawowa Mrocza
–
Szkoła Podstawowa Witosław
–
Gimnazjum Mrocza
–
biura, przedszkole
MGOPS Mrocza
w tym:
–
biura i AA, pom. bezdomnych,
stołówka
–
ośrodek wsparcia, warsztaty
terapii zajęciowej
Instytucje – “Sowkam” Mrocza
RAZEM

307.514,81 zł , w tym:

Ogrzewanie olejowe Ogrzewanie węglowe
w złotych
w złotych
3.699,52
25.315,62
11.046,78
24.253,64
208.878,33
9,383,38
113.861,81
30.261,00
64.755,52
8.954,59

9.383,38
13.914,95

-

13.914,95

8.954,59

-

245.786,08

2.068,00
61.728,73

Koszty poniesione w 2005r. ogółem :
1. zużycie oleju opałowego
2. zużycie węgla
3. bieżąca obsługa kotłowni, naprawy i remonty
4. dozór techniczny. przeglądy kotłowni
5. opłaty ochrona środowiska

311.044,87 zł, w tym:
210.000,38 zł
36.959,85 zł
57.289,40 zł
3.660,77 zł
3.134,47 zł

Oczyszczanie miasta
Przychody
W 2005 r. uzyskano z tytułu wykonanych prac kwotę 40 811,16 zł.
Koszty
W wyniku wykonanych prac Zakład poniósł koszty w kwocie 65 208,67 zł
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SKŁADOWISKO ODPADÓW
Wydatki:
1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń
2) paliwo: DET, ciągniki, Żuk,
materiały różne
3) monitoring składowiska
4) zakup usług różnych:
energia elektryczna, przegląd gaśnic,
rozmowy telefoniczne
5) podróże służbowe
6)opłata za korzystanie ze środowiska
Razem:

42 166,22 zł
15 359,27 zł
15 136,12 zł
4 719,07 zł
150,59 zł
19 025,66 zł
-------------------96 556,93 zł

Przychody:
1) usługowa obsługa składowiska odpadów na rzecz UMiG
2) wpływy z opłat za składowanie odpadów:
3) sprzedaż surowców wtórnych:
szkło
tworzywa sztuczne
złom
Razem:

30 000,00 zł
49 523,23 zł
8 859,80 zł
7 480,00 zł
1 537,50 zł
----------------------97 400,53 zł

Zestawienie ilości odpadów przyjętych na składowisko w okresie I –XII 2005r.
131,90 Mg
762,09 Mg
300,963 Mg
150,16 Mg
73,25 Mg
1 111,29 Mg

- odpady zwiezione z budynków komunalnych
- odpady przyjęte od dostawców koncesjonowanych
- odpady przyjęte od dostawców indywidualnych
- odpady przyjęte od firm i instytucji z terenu miasta i gminy Mrocza
- odpady zgromadzone w wyniku sprzątania miasta
- odpady przyjmowane bezpłatnie (beton, gruz betonowy z rozbiórek
i remontów, gruz ceglany, gleba, ziemia itp.)

Przyjęto ogółem: 2 529,65 Mg
Z tego odpłatnie: 1213,21 Mg
Zestawienie ilości odpadów zgromadzonych na składowisku w okresie I –XII 2005r.
Szkło:
Plastik:
Złom:

58,485 Mg
10,835 Mg
3,75 Mg

Prace prowadzone na składowisku odpadów komunalnych w 2005r. ukierunkowane były
głównie na odzysk surowców wtórnych. Szczególny nacisk kładziono na odzysk surowców
wtórnych ze strumienia zmieszanych (niesegregowanych) odpadów trafiających na składowisko
i unieszkodliwianych w sposób nieselektywny. W celu utrzymania sprawności i dużej wydajności
w/w prac, przy zbiórce selektywnej zatrudnione były w 2005r. średnio 3-4 osoby.
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Poniżej przedstawiamy zestawienie ilości odpadów zgromadzonych w wyniku zbiórki
selektywnej w 2005r. W celu zobrazowania wzrostu wydajności prac związanych z odzyskiem
surowców wtórnych zestawienie sporządzono w porównaniu z rokiem 2004.
Grupy odbioru
pojemniki typu
„DZWON”
„u źródła”
obszar kwatery
Razem rok 2005
Razem rok 2004

30,81

Opakowania
z tworzyw sztucznych
(Mg)
8,28
-

15,83
11,845
58,485
44,00

1,765
0,79
10,835
1,62

Opakowania ze szkła
(Mg)

Metale
(Mg)

3,75
3,75
14,38

Analizując przychody jakie uzyskano w 2005r. z tytułu sprzedaży surowców wtórnych
obserwuje się znaczny ich wzrost w porównaniu z rokiem 2004. W 2005roku dokonano sprzedaży
odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej na łączną kwotę 17 877,30 zł (osiągnięty przychód
z tego tytułu w 2004r. to 8 780,50 zł).
Z analizy kosztów poniesionych na utrzymanie obiektu na uwagę zasługuje wzrost opłat
uiszczanych do Urzędu Marszałkowskiego z tyt. korzystania ze środowiska. Jest on spowodowany
nie tylko samym wzrostem opłat, ale przede wszystkim zmianą jednostki ewidencjonowanych
odpadów (z 1 m³ na 1 Mg). Do końca roku 2004 w celu przeliczenia 1m³ na 1 Mg stosowano
współczynnik: 0,29, który dotyczył zarówno frakcji lekkich, jak i ciężkich znajdujących się
w grupie odpadów komunalnych.
W 2005r. na składowisku odpadów w Ostrowie prowadzono monitoring w zakresie wymaganych
parametrów wskaźnikowych oraz zgodnie z obowiązującą częstotliwością badań. Monitoringiem
objęte zostały: wody podziemne i odciekowe. Dokonano kontroli osiadania składowiska oraz
badania składu i struktury odpadów.

Inwestycje wykonane przez Zakład Robót Publicznych w 2005 r.

Przychody
Rodzaj prac
Budowa zaplecza
sportowego na
Stadionie Miejskim.

1 580 350,63 PLN

Wartość wykonanych prac
Łączna wartość wykonanych prac wyniosła - 619.533,63 PLN

Kanalizacja :
Łączna wartość wykonanych prac wyniosła - 98.221,00 PLN
ul.30-lecia w Mroczy
– kier. Stadion
Budowa Gimnazjum

Łączna wartość wykonanych prac wyniosła - 489.971,00 PLN

Rekultywacja drogi
Łączna wartość wykonanych prac wyniosła - 95.000,00 PLN
gruntowej Ostrowo Drzewianowo
Remont kapitalny
pomieszczeń Remizy
OSP Mrocza

Łączna wartość wykonanych prac wyniosła - 128.000,00 PLN

Budowa drogi na
działce 401
w Mroczy

Łączna wartość wykonanych prac wyniosła - 149.625,00 PLN
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IV. KULTURA, REKREACJA
Realizacją zadań w zakresie kultury i rekreacji wykonywała jednostka organizacyjna gminy:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy.

KULTURA
1. Działalność MGOKiR-u w 2005r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy jest samorządową instytucją kultury
której organizatorem jest Gmina Mrocza, mieszczącą się w Mroczy, przy ulicy Śluzowa 6
w Mroczy, z Ffilią we wsi Witosław.
MGOKiR Mrocza prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, rozwijania
i zaspakajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechniania wiedzy.

I.
1.
-

Sekcje działające przy MGOKiR Mrocza

Zajęcia prowadzone przez MGOKiR – bezpłatne:
sekcja wokalno-muzyczna,
chór,
sekcja teatralna „Siódme niebo”,
sekcja taneczna „Samba”,
- sekcja szachowa,
- sekcja plastyczna,
- rękodzieło artystyczne,
–
tenis stołowy.
2.
-

Zajęcia prowadzone przez najmujących sale MGOKiR - płatne:
ognisko muzyczne
zajęcia typu „step”,
zajęcia typu „karate”,
Szkoła Tańca „Szok” Kamili Bomby.

II. Zatrudnienie MGOKiR Mrocza
Zatrudnienie MGOKiR Mrocza stanowi 8,25 etatu oraz 2 stałe umowy-zlecenie, i przedstawia się
następująco:
- Dyrektor MGOKiR – pełen etat,
- Z-ca Dyrektora ds. Bibliotek - pełen etat,
- Główny księgowy - pełen etat,
- Bibliotekarz Mrocza - pełen etat,
- Bibliotekarz Witosław - pełen etat,
- Instruktor plastyki i rękodzieła artystycznego - pełen etat,
- Instruktor muzyki - ½ etatu,
- Instruktor szachowy - ¼ etatu,
- Pracownik gospodarczy - ½ etatu,
- Sprzątaczka - pełen etat
- Instruktor tańca - umowa-zlecenie,
- Instruktor teatralny - umowa-zlecenie.
–
Dozorca w Ośrodku Hotelowo-Rekreacyjnym m-ce X-XII/2005
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III.

Wykaz nieruchomości z podziałem na funkcje

Budynek, w którym mieści się MGOKiR Mrocza, wchodzi w skład nieruchomości należących do
UMiG Mrocza.
W budynku tym znajdują się:
- Sala widowiskowa - odbywają się w niej zajęcia teatralne, taneczne, muzyczne, tenis
stołowy, zajęcia typu „step” oraz karate, służy także w karnawale jako
sala taneczna, miejsce odbywania zebrań, przeglądów, konkursów,
wesel, w potrzebie służy jako lokal wyborczy.
W 2005 r. była także użyczana Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Mroczy do odbywania lekcji w-f /z powodu braku sali gimnastycznej/
- Pracownia

- przeznaczona do zajęć plastycznych i rękodzieła artystycznego, a także
szachowych i brydżowych meczów; podczas najmów służy najmującemu
w zależności od charakteru najmu.

- Szatnia

- oprócz typowego dla niej przeznaczenia, tutaj właśnie odbywają się
zajęcia sekcji szachowej /jest to spowodowane małą ilością pomieszczeń
pod działalność merytoryczną/.

- Biura

- jedno z biur przeznaczone jest dla ogniska muzycznego oraz jako
pracownia komputerowa biblioteki /w ramach akcji pn. „Ikonka
2004” biblioteka otrzymała 3 komputery przeznaczone do
bezpłatnego korzystania przez czytelników/
Drugie biuro służy dyrektorowi MGOKiR oraz księgowej.

- Ośrodek Hotelowo
Rekreacyjny

- Dom Kultury
Witosław

V.
Styczeń:

- oddany do użytku dnia 18 września 2005 r. w trwały zarząd MGOKiR.
Budynek podzielony jest na dwie części: sportową i hotelową.
W części sportowej znajdują się siłownie, szatnie i łazienki.
Część sportową zajmują kluby sportowe: „Tarpan” i „Feniks”,
Natomiast w części hotelowej znajduje się 7 pokoi hotelowych
z miejscami noclegowymi dla 25 osób oraz pokój narad.
Część hotelową MGOKiR najmuje klientom.
- przekazany MGOKiR w trwały zarząd. Znajduje się w nim
filia MGOKiR oraz biblioteki. Sporadycznie korzysta z niego sołtys
wsi Witosław, który prowadzi zajęcia z młodzieżą oraz różnego
rodzaju zebrania. W terminach przeprowadzania wyborów lokal
służy jako wyborczy.
W chwili obecnej Wiejski Dom Kultury w Witosławiu oczekuje na
kapitalny remont, który zaplanowano na 2006 r.
Bibliotekarz z filii biblioteki dojeżdża do pracy do Mroczy.
Po przeprowadzeniu remontu będziemy mogli wznowić zajęcia
statutowe.

Imprezy przeprowadzone w 2005 r.
W styczniu dobywały się zabawy karnawałowe: Firmy „AVON”, Koła Łowieckiego
„Sokół” Mrocza, Rady Rodziców Szkoły Podstawowej oraz Stowarzyszenia Rodziców
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych.
Odbyły się także dwa przedstawienia dwóch grup teatralnych, działających
przy MGOKiR; przedstawiły one dla Szkoły Podstawowej „Jasełka” oraz dla
Gimnazjum przedstawienie pt „Królewny”.
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Jak co roku z okazji „Dnia Babci” przygotowano występy taneczne, muzyczne
i wystawę plastyczną. Zespół muzyczny przywitał także gości na Spotkaniu
Noworocznym, zorganizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Mroczy.
Kolejny raz byliśmy organizatorami /wspólnie z harcerzami/ XIII Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Sala MGOKiR była wynajmowana na dyskoteki dla: Szkoły Podstawowej,
Gimnazjum, firmom organizującym kiermasze.
Także w styczniu w sali MGOKiR odbył się Bal Gimnazjalisty.
Sekcje sportowe: szachowa brała udział w rozgrywkach ligowych „A” klasy.
Luty:

W miesiącu lutym odbyła się zabawa karnawałowa Koła Gospodyń Wiejskich
w Mroczy.
W dniach od 31 stycznia do 11 lutego 2005 r. w sali MGOKiR odbywały się
półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży, liczba uczestników około 40 osób.
Salę MGOKiR bezpłatnie wynajmowano Szkole Podstawowej w Mroczy w
celu zorganizowania przedstawienia teatralnego dla dzieci, oraz OSP Mrocza w
celu zorganizowania Walnego Zgromadzenia Członków.
W lutym przeprowadzono także dwa mecze ligowe tenisa stołowego oraz
mecze ligowe sekcji szachowej.

Marzec:

W marcu z okazji „Dnia Kobiet” odbyły się występy sekcji tanecznej „Samba”,
sekcji teatralnej „Siódme Niebo” oraz występy zespołów muzycznych.
Występom towarzyszyła wystawa prac plastycznych i rękodzieła, wykonane
dzieci z sekcji działających przy MGOKiR.
OSP Mrocza zorganizowała Turniej Wiedzy Pożarniczej.
Wynajmowaliśmy bezpłatnie salę Ludowemu Klubowi Sportowemu „Tarpan”
w celu zorganizowania Walnego Zgromadzenia Członków.
Sekcja szachowa wyjeżdżała na rozgrywki ligowe oraz organizowała je
w sali MGOKiR.

Kwiecień:

W miesiącu kwietniu zakończyły się rozgrywki ligowe sekcji szachowej.
Sekcje taneczna, muzyczna i teatralna przygotowywały nowe programy
artystyczne.
Wynajmowaliśmy salę MGOKiR: firmie „Marvin”, organizującej dyskoteki
dla dorosłych, Gimnazjum w Mroczy na dyskoteki dla młodzieży
oraz firmie „Golden Sheep” na kiermasz artykułów zdrowotnych.

Maj:

Z dniem 1 maja obowiązki Dyrektora MGOKiR Mrocza przejęła
Kamila Łączna.
1 maja - z okazji Świąt Majowych Ośrodek Kultury był organizatorem
festynu dla społeczeństwa Mroczy. Podczas festynu wystąpiły dzieci ze Szkoły
Tańca „Szok” Kamili Bomba, oraz sekcje działające przy MGOKiR
Mrocza: sekcja taneczna „Samba”, sekcja teatralna „Siódme Niebo”
z programem kabaretowym oraz zespoły muzyczne naszego ośrodka.
Nie zabrakło również konkursów dla dzieci i dorosłych. Festyn zakończył się
zabawą ludową, przygrywał zespół „Sambel” z Mroczy.
9 maja - spotkanie z KGW Mrocza w celu nawiązania współpracy.
10 maja - spotkanie z dyrektorem Ośrodka Kultury w Więcborku w celu
nawiązania współpracy.
12 maja - spotkanie z dyrektorem Sępoleńskiego Domu Kultury w celu
nawiązania współpracy.
15 maja - spotkanie z właścicielką firmy „Zyg-Zag” w celu uzyskania
sponsoringu dla sekcji tanecznej.
16 maja - spotkanie z sołtysami gminy Mrocza w zakresie pomocy MGOKiR
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w organizowaniu imprez na terenie sołectw.
18 maja - spotkanie z Radą Programową MGOKiR dotyczące współpracy
w organizacji imprez kulturalnych.
24 maja - Dzień Matki impreza zorganizowana przy współpracy ze Szkołą
Podstawową. W programie: przegląd twórczości Szkoły Podstawowej
w Mroczy oraz MGOKiR Mrocza.
28 maja – dzieci z sekcji muzycznej wystąpiły w miejscowości Wiele dla
dzieci z okazji zbliżającego się dnia ich święta.
30 maja - MGOKiR zrobił oprawę artystyczną Dnia Dziecka w miejscowości
Wyrza, instruktor z naszego ośrodka przeprowadził konkursy dla dzieci.
W maju wynajmowaliśmy salę bezpłatnie KGW oraz Gimnazjum Mrocza.
Wypożyczaliśmy także bezpłatnie sprzęt nagłaśniający do Kościoła w Mroczy
na koncert chórów.
Płatnie wynajmowaliśmy salę Spółdzielni Mieszkaniowej „Chrobry”, oraz
na uroczystość weselną.
Czerwiec:

1 czerwca - zorganizowaliśmy Dzień Dziecka dla dzieci z Mroczy.
W programie: występy zespołów muzycznych, konkursy dla dzieci, wspólna
zabawa na sali MGOKiR.
2 czerwca - MGOKiR Mrocza zorganizował Dzień Dziecka dla dzieci
z miejscowości Witosław. Oprawa muzyczna i akustyczna.
4 czerwca - oprawa muzyczna i akustyczna Dnia Dziecka w miejscowości
Rościmin.
20 czerwca - spotkanie z zespołem tanecznym działającym w MGOKiR.
Podsumowanie dotychczasowej pracy i określenie planu pracy na wrzesień.
24 czerwca - zakończenie roku szkolnego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
25-26 czerwca - impreza plenerowa Rościminiada w miejscowości Rościmin.
MGOKiR zorganizował oprawę artystyczną, muzyczną oraz akustyczna festynu.
Instruktor MGOKiR poprowadził obsługę konferansjerską oraz gry i zabawy
dla dzieci przebywających na festynie.
28 czerwca - przygotowanie półkolonii letnich dla dzieci pt.
- „Nasza mała Ojczyzna” w dniach: 4-15 lipca 2005 r. - otrzymaliśmy kwotę
2.140 zł od Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach,
- „ Śladem Piastów” w dniach: 16-27 sierpnia 2005 r. - otrzymaliśmy kwotę
9.658 zł od Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Półkolonię zorganizowalismy
przy współpracy z LUKS „Feniks” i MGOPS Mrocza.
W czerwcu najmowaliśmy odpłatnie salę na uroczystości weselne, firmie
organizującej dyskoteki dla osób dorosłych, Szkole Podstawowej na dyskoteki
dla dzieci.

Lipiec

W dniach 4-15 lipca odbyła się I tura półkolonii pn. „Nasza mała Ojczyzna”
Akcja była możliwa do zrealizowania dzięki grantowi w kwocie: 2.140 zł ze
Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach oraz środkom własnym MGOKiR.
Opiekunowie /pracownicy MGOKiR oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej
w Mroczy/ pracowali w ramach wolontariatu.
10 i 16 lipca zorganizowaliśmy festyny rodzinne dla mieszkańców
Mroczy i okolic.

Sierpień

We wszystkie czwartki sierpnia odbywały się półkolonie dla dzieci
pn „Królewskie czwartki” zorganizowanych ze środków otrzymanych
z Hufca ZHP Nakło oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie
840 zł oraz środków własnych MGOKiR Mrocza.
Opiekunowie /pracownicy MGOKiR/ pracowali w ramach wolontariatu.
W dniach 16-27 sierpnia odbyła się II tura półkolonii pn. “Śladem Piastów”
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zorganizowana przez MGOKiR przy współpracy z Ludowym Uczniowskim Klubem
Sportowym “Feniks” oraz Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Mroczy. Na ten cel otrzymaliśmy kwotę: 9.658 zł z Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu.
12, 13 i 14 sierpnia odbył się blok imprez plenerowych z okazji Dni Mroczy
oraz jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy.
22 sierpnia MGOKiR brał udział w Dożynkach Wojewódzkich w Żninie.
Wystawiliśmy tam prace wykonane przez dzieci z sekcji rękodzieła
artystycznego tj płaskorzeźby.
27 sierpnia byliśmy współorganizatorem Dożynek Gminnych w Witosławiu.
Wrzesień

We wrześniu wznowiono zajęcia wszystkich kół i sekcji działających
w MGOKiR.
18 września odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego
na stadionie miejskim w Mroczy. Towarzyszyło mu wiele imprez rekreacyjno
sportowych między innymi: turniej podnoszenia ciężarów juniorów
Polska-Litwa, biegi przełajowe, konkursy dla dzieci i osób dorosłych, zabawa
taneczna.
19 września w sali MGOKiR odbyła się wojewódzka konferencja dotycząca
ochrony środowiska.
22 września w sali MGOKiR odbyło się Powiatowe Forum Organizacji
Pozarządowych.
Koło szachowe brało udział w rozgrywkach szachowych o mistrzostwo
„A” klasy.

Październik

Rozpisano konkurs plastyczny skierowany do gimnazjalistów, na logo
Ośrodka Kultury w Mroczy.
Dnia 12 i 26 października odbyły się prezentacje dorobku artystycznego
sekcji: muzycznej, tanecznej i teatralnej dla rodziców dzieci uczestniczących
w zajęciach.
14 października odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji z udziałem
zespołów artystycznych działających w MGOKiR
16 października w Ośrodku Hotelowo Rekreacyjnym odbył się KujawskoPomorski Turniej w Podnoszeniu Ciężarów do lat 20-tu.
Koło szachowe brało udział w rozgrywkach szachowych o mistrzostwo
„A” klasy.

Listopad

Sekcje: plastyczna i rękodzieła artystycznego przygotowywały prace
na konkursy i wystawy.
11 listopada w sali MGOKiR odbyła się uroczystość z okazji Święta
Niepodległości, na której zostały zaprezentowane prace wykonane przez
sekcję plastyczną i rękodzieła artystycznego. Imprezie towarzyszyła wystawa
książek o tematyce narodowowyzwoleńczej.
Koło szachowe brało udział w rozgrywkach szachowych o mistrzostwo
„A” klasy.

Grudzień

4 grudnia zorganizowaliśmy koncert pn „Jesienna Zaduma”dla mieszkańców
Mroczy i okolic z udziałem zespołu wokalnego „Wrzask”, działającego w
MGOKiR. Koncert poprzedzał wyjazd zespołu na występy artystyczne do
Włoch, który został sfinansowany ze środków pochodzących ze Starostwa
Powiatowego w Nakle n/Not. oraz od sponsorów.
6 grudnia w sali MGOKiR Mrocza odbyła się cykliczna impreza
pn. „Mikołajki 2005” dla dzieci z Mroczy i okolic, sfinansowana ze środków
pochodzących od sponsorów.
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14, 15, 16 i 20 grudnia odbyły się spotkania wigilijne zorganizowane przez
Radę Kobiet, Związek Emerytów i Rencistów, MGOPS oraz Koło Gospodyń
Wiejskich w Mroczy.
18 grudnia odbył się kiermasz stroików świątecznych, przygotowanych
przez Koła Gospodyń Wiejskich z: Mroczy, Kaźmierzewa i Witosławia.
31 grudnia odbył się bal sylwestrowy zorganizowany przez MGOKiR.
W 2005 roku Ośrodek Kultury współpracował z organizacjami społecznymi, które działają na
terenie Gminy Mrocza takimi jak: OSP, KGW, LUKS „Feniks”, MGLKS „Tarpan”, MSRiODN;
sołectwami gminy Mrocza; Szkołą Podstawową i Gimnazjum; Parafią Rzymsko-Katolicką w
Mroczy; okolicznymi Ośrodkami Kultury, WOK Bydgoszcz, Biblioteką Powiatową Nakło i
Biblioteką Wojewódzką Bydgoszcz.
Odbyły się walne zebrania OSP Mrocza, „Tarpana” Mrocza, BS Koronowo oraz spotkania Związku
Emerytów i Rencistów, Koła Gospodyń Wiejskich, spotkania grupy założycielskiej Stowarzyszenia
Sportowego „Feniks”. Sala wynajmowana była także na imprezy weselne oraz kiermasze
i szkolenia rolnicze.
W Ośrodku odbywają się także zajęcia sekcji tenisowej, która reprezentuje „Tarpana” Mrocza oraz
zajęcia aerobiku dla kobiet.
Z powodu braku sali gimnastycznej, w ciągu roku szkolnego w sali MGOKiR odbywają się lekcje
w-f mroteckiego gimnazjum.
W zajęciach, które proponuje Ośrodek Kultury brało udział około 160 dzieci oraz kilkanaście osób
dorosłych.
W zajęciach mogłoby uczestniczyć więcej osób lecz wielozmianowość zajęć w szkole nie pozwala
dzieciom i młodzieży na uczestnictwo w naszych propozycjach.
ŚRODKI POZABUDŻETOWE POZYSKANE W 2005 r. :
- 1.840 zł - stanowiły darowizny od sponsorów przeznaczone na Dzień Dziecka,
półkolonie letnie, festyny letnie oraz „Mikołajki 2005”.
- 5.500 zł - w tym dotacja 2000 zł ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not.
przeznaczona na wyjazd zespołu muzycznego „Wrzask” na występy
artystyczne do Włoch.
- 2.140 zł - grant ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Lodzia „Żakus”
przeznaczony na realizację I tury półkolonii letnich pn „Nasza mała Ojczyzna”
w dniach: 4-15 lipca 2005 r.
- 840 zł - w tym: 770 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz 70 zł
z Hufca ZHP Nakło n/Not. dotacja przeznaczona na realizację programu
„Królewskie czwartki”
- 9.658 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację II tury półkolonii
letnich pn „Śladem Piastów” w dniach: 16-27 sierpnia 2005 r.
Akcję zrealizowaliśmy przy współpracy z LUKS „Feniks” Mrocza oraz
MGOPS Mrocza w tym: MGOKiR sporządził wniosek i nadzorował
wykonanie zadania, LUKS ”Feniks” zapewnił kadrę wychowawców oraz
rozliczenie finansowe zadania, MGOPS zapewnił listę uczestników oraz
ich wyżywienie trakcie trwania półkolonii.
- 7.400 zł - dotacja celowa, którą otrzymała Biblioteka w Mroczy Biblioteki Narodowej
na zakup książek w ramach programu operacyjnego „Promocja Czytelnictwa”.
Oprócz darowizn gotówkowych zyskaliśmy sponsora dla zespołu tanecznego „Samba”,
który uszyje stroje artystyczne dla 30 członków zespołu.
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DOCHODY WŁASNE WYPRACOWANE W 2005 R:
- 39.817,38 w tym: najmy sali
usługi dla ludności
odsetki bankowe
darowizny

17.481,64
18.285,00

w tym: organizacja zabaw
usługi hotelowe

10.996,00
7.289,00

70,74
3.980,00

4. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA HOTELOWO-REKREACYJNEGO W 2005 r.:
1. Dotacja na pokrycie wydatków
2. Dochody uzyskane z najmu pokoi

25.000,00
7.289,00

Razem dochody

32.289,00

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka:

- zakup wyposażenia
-

zakup gaśnic
zakup oleju
zakup środków czystości
zakup żywności
dostarczenie wody i wywóz nieczystości
rozmowy telefoniczne
pranie pościeli
wywóz nieczystości stałych
dorabianie kluczy
transport sportowców na zawody
energia
umowy-zlecenie – dozór nocny
umowy-zlecenie – instruktorzy sportowi
składki ZUS –umowa – zlecenie
opłaty członkowskie piłkarzy i brydżystów
opłaty za sędziów piłkarskich

5.737,62
1.024,80
15.365,90
553,96
574,00
692,12
94,82
702,20
195,94
26,23
3.559,25
1.270,53
5.315,20
5.634,02
1.312,92
1.208,00
219,80

Razem wydatki

43.487,31

Różnicę w kwocie
Pokryto:
- z dochodów własnych MGOKIR
- z dotacji na wydatki MGOKiR

11.198,31
7.241,53
3.956,78

W ośrodku Hotelowo-Rekreacyjnym z noclegów korzystało 50 osób.

Sprawozdanie finansowe MGOKiR Mrocza za 2005 r.
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1) Wydatki:
L.p.

Nazwa

§

Plan
MGOK
-

1.

Nagrody – bibliot

3020

2.

Fundusz płac

4010

3.

Składki ZUS

4.

Wykon.
MGOK

§

Plan
Bibliot.

Wykon.
Bibliot.

-

3020

220,-

115.000,-

114.020,03

4010

55.000,-

54.413,73

4110

20.000,-

19.830,82

4110

10.040,-

9.676,34

Składki F.Pracy

4120

2.500,-

2.429,88

4120

1.440,-

1.366,15

5.

Zakupy różne

4210

29.000,-

28.363,65

4210

15.200,-

10.556,91

6.

Zakup książek

4240

-

-

4240

15.200,- 15.114,25

7.

4260

5.400,-

5.316,73

4260

6.000,-

5.990,46

8.

Zakup energii
Zakup usług
Remontowych

4270

7.500,-

7.500,-

4270

-

-

9.

Zakup usług

4300

26.100,-

26.004,75

4300

9.000,-

8.626,93

10.

Podróże służb.

4410

1.300,-

1.270,52

4410

1.200,-

1.103,51

11.

Opłaty i składki

4430

1.400,-

1.358,-

4430

-

-

12.

Składka ZFŚS

4440

3.800,-

3.707,34

4440

2.100,-

2.100,-

X

Ogółem

x

212.000,-

209.801,72

X

115.400,-

109.098,28

2.

150,-

Dochody własne:

l.p.

Nazwa

§

Plan

Wykonanie

1.

Dochody z najmów sali

075

17.500,-

17.481,64

2.

Dochody z usług

083

18.300,-

18.285,-

3.

Darowizny

092

4.000,-

3.980,-

4.

Odsetki BS

096

100,-

70,74

X

Ogółem

X

39.900,-

39.817,38

3.

INFORMACJE DODATKOWE.
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1. Dotacja otrzymana z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza za I półrocze 2005r.:
Plan roczny 2005: 327.400 zł

Otrzymano w 2005 : 318.900, zł tj. 97,40%

2. Dochody własne na 2005 r.
Plan roczny 2005: 25.000 zł
przeszacowano w m-cu XII/05
na kwotę:
39.900 zł

Wykonano 2005:

39.817,38

Dochody własne w kwocie: 39.817,38 przeznaczono na pokrycie części wydatków
w paragrafach: 4210, 4260, 4300 i 4410.
3. Zobowiązania na dzień 31.12.2005 r. w kwocie:
/ F- 04679/05/B – dla Firmy „RUREX” Bydgoszcz
za kocioł Heitz Max do kotłowni Mrocza
faktura płatna do 21.02.2006 r. /
4. Należności na 31.12.2005 r.

16.588,24

nie posiadamy

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MROCZY
I. Ogólne dane liczbowe i charakterystyka sieci:
Liczba placówek bibliotecznych
– Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy
– Filia Biblioteczna w Witosławiu
– Punkt biblioteczny – Wiele
• Liczba placówek bibliotecznych połączonych z Ośrodkami Kultury – 2
• Statusy formalno-prawny bibliotek – jest instytucją kultury
II. Księgozbiory
Stan księgozbioru – 31.854
Ogółem zakupiono – 866
– ze środków organizatora – 487
– ze środków Ministerstwa Kultury – 379
Z darów pozyskano – 132 wol.
III. Czytelnicy
Liczba czytelników – 1.102
– w mieście – 946
– na wsi – 156
Odwiedziny w czytelniach – 368
Liczba czytelników na 100 mieszkańców – 0,13 (na 100 mieszkańców 13)
IV. Udostępnianie zbiorów
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Liczba wypożyczonych książek w wol. – 20.661
– w mieście – 16.613
– na wsi – 4.048
Liczba wypożyczonych książek na 100 mieszkańców – 5
Liczba udostępnionych książek na miejscu w wol. – 227
Preferowana jest literatura popularno – naukowa z różnych dziedzin oraz nowości beletrystyczne
dla dorosłych.
V. Kadra biblioteczna
Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich:
– ogółem – 3
Liczba etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich – 2 ½

1)
2)

VI. Komputeryzacja bibliotek
-

Liczba placówek skomputeryzowanych – 1 (stanowiska 3)
Brak oprogramowania
Liczba bibliotek, w których nie podjęto żadnych prac w zakresie komputeryzacji – 0
Dostęp do Internetu – 3
Liczba bibliotek udostępniających Internet czytelnikom – 1
Ocena stanu technicznego sprzętu – bez zastrzeżeń
Źródła finansowania automatyzacji – budżet
Trudności w informatyzacji bibliotek – brak odpowiednich środków finansowych
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V. OŚWIATA
W 2005r., zgodnie z zapisem statutowym Gminny Zespół Obsługi Oświaty (GZOO) powołany
z dniem 1 stycznia 1996r. uchwałą Nr XII/88/95 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września
1995r. zapewniał wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek
oświatowych dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym tj:
1. Przedszkola Miejskiego w Mroczy
2. Szkoły Podstawowej w Mroczy
3. Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu
4. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy
oraz wykonywał szereg zadań w imieniu organu prowadzącego w ramach upoważnień Burmistrza
Miasta i Gminy Mrocza.

§
§
§
§
§
§
§

W Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy na dzień 31 grudnia 2005r. zatrudnionych
było 7 osób na stanowiskach:
dyrektor,
główna księgowa,
inspektor ds. finansowych,
inspektor ds. ogólnoorganizacyjnych i księgowości,
referent ds. kadr i płac,
pomoc administracyjna (od 10.XI.2005r.)
opiekun nad dziećmi w czasie dowozu do szkół (10 m-cy roku 2005).
W 2005r. uchwałą Nr XXX/53/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 czerwca 2005r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy został rozszerzony
statutowy zakres zadań GZOO o obsługę zadań związanych z realizacją pomocy materialnej o
charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Mrocza).
GZOO w 2005r. prowadził samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając koszty
działalności i zobowiązania obsługiwanych placówek oświatowych wobec: budżetu, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, dostawców towarów i usług oraz wszelkie inne
zobowiązania wynikające z działalności i utrzymania obsługiwanych placówek oświatowych z
następujących źródeł:
- subwencji oświatowej
- środków budżetu gminy
- dotacji
- dochodów własnych.
W 2005r. oprócz podstawowej działalności GZOO związanej z obsługą placówek oświatowych:
1) pracownicy GZOO z ramienia organu prowadzącego szkoły pełnili zadania obserwatorów
przebiegu sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2005r.,
2) po sprawdzeniu pod względem formalnym oraz pod kątem zabezpieczenia finansowego, po
zaopiniowaniu przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przedłożono Burmistrzowi MiG
Mrocza dwukrotnie do zatwierdzenia:
- projekty organizacyjne szkół na rok szkolny 2005/2006 wg stanu na dzień 25 maja
2005r. oraz
- aneksy do projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2005/2006 wg. stanu na
dzień 15 września,
3) sporządzano dokumentację w zakresie nauczania indywidualnego uczniów oraz dalszych
aneksów do projektów organizacyjnych szkół,
4) przygotowano pełną dokumentację do przeprowadzenia 2 przetargów nieograniczonych na
dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2005/2006,
5) w ramach programu „Bezpieczna szkoła” podpisano z PUP w Nakle n/Not. umowę
i zatrudniono 2 osoby bezrobotne, które delegowano do pracy w Szkole Podstawowej
w Mroczy oraz Gimnazjum w Mroczy,
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6) przeprowadzono 4 postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli w ramach awansu
zawodowego włącznie z analizą formalna przedłożonych dokumentów,
7) zorganizowano przy współudziale dyrektorów szkół „Gminne Obchody Dnia Edukacji
Narodowej”, w których uczestniczyło ponad 150 osób - czynnych i emerytowanych
pracowników oświaty,
8) zorganizowano szereg spotkań z dyrektorami szkół mającymi na celu uregulowanie spraw
bieżących w zakresie funkcjonowania placówek oraz wypracowanie wspólnego stanowiska
w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego w zakresie oświaty,
9) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego pozyskano 40.000 zł ( 95,2% wnioskowanej kwoty) z przeznaczeniem na
wyposażenie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy,
10) pozyskano dotację w wysokości 11.596 zł w ramach Programu Aktywizacji Obszarów
Wiejskich – podkomponent B2 – Edukacja z przeznaczeniem na wyposażenie świetlic oraz
oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich – w ramach wniosku złożonego w 2004r.,
11) oprócz przygotowania projektów zarządzeń i uchwał dotyczących budżetu przygotowano
projekty uchwał w sprawie:
- regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza,
- upoważnienia Dyrektora GZOO w Mroczy do załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej w sprawach udzielania świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym,
- zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy,
- zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza,
- regulaminu wynagradzania nauczycieli,
12) prowadzono pełną sprawozdawczość w odniesieniu do GZOO oraz obsługiwanych
przez GZOO placówek oświatowych,
13) przyjęto 1478 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza i po ich rozpatrzeniu wydano:
- decyzji administracyjnych o przyznaniu stypendium szkolnego na łączną kwotę
427.804 zł oraz
- 73 decyzje administracyjne o nie przyznaniu stypendium szkolnego.

Placówki oświatowe – zatrudnienie

Średnioroczne zatrudnienie w 2005 roku pracowników administracji i obsługi
Lp.
Typ szkoły/ placówki
Ilość zatrudnionych
1
Szkoła Podstawowa w Mroczy
13,81
2
Szkoła Podstawowa w Witosławiu
6,11
3
Gimnazjum w Mroczy
8,70
4
Przedszkole Miejskie w Mroczy
0,50
5
GZOO i dowóz uczniów
5,91
Razem
25,03
Średnioroczne zatrudnienie w 2005 roku pracowników pedagogicznych
Lp.

1
2
3
4

Typ szkoły / placówki

SP w Mroczy
SP w Witosławiu
Gimnazjum
Przedszkole
Miejskie
Razem:

Nauczyciel
stażysta

1,38

Wymiar etatu
Nauczyciel Nauczyciel
Nauczyciel
kontraktowy mianowany dyplomowany

Razem

4,03
0,02

5,87
1,78
8,81
0,03

28,46
7,28
14,74
3,24

12,33
6,00
9,08
0,15

48,04
15,06
36,66
3,44

5,43

16,49

53,72

27,56

103,20
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Gminny Zespół Obsługi Oświaty przeprowadza procedurę związaną z awansem
zawodowym nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
W wyniku pomyślnie zdanego przez nauczycieli egzaminu, w roku 2005 czterech nauczycieli
uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.
W 2005r. placówki oświatowe dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym
przeprowadziły postępowania kwalifikacyjne, w wyniku których 7 nauczycieli uzyskało stopień
nauczyciela kontraktowego.
Na uwagę zasługuje również fakt, iż w 2005r. Czterech nauczycieli uzyskało najwyższy
stopień awansu zawodowego w postępowaniu egzaminacyjnym przeprowadzonym przez
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
Awans zawodowy nauczycieli na podstawie przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w 2005 r. wyższy stopień
awansu zawodowego
Lp.

Typ szkoły / placówki

nauczyciel
kontraktowy

nauczyciel
mianowany

nauczyciel
dyplomowany

Razem

1

SP Mrocza

3

2

1

6

2

SP Witosław

-

-

-

-

3

Gimnazjum

3

2

2

7

4

Przedszkole Miejskie

1

1

2

Ogółem:

7

4

15

4

Placówki oświatowe – liczba uczniów/wychowanków w 2005r.
Liczba uczniów/wychowanków oraz ilość oddziałów w 2005r. według stanu na dzień 1 stycznia
2005r. (rok szkolny 2004/2005)
Typ
szkoły/
placówki

Przedszkole
SP Mrocza
SP Witosław
Gimnazjum
Ogółem

Klasy
I – VI SP

Przedszkole

Oddziały „O”

l.dz.
27

L.dz.

I.gr.

L.dz.

I.gr.

83
28

3
2

635
151

26
8

111

5

786
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27

I.gr
1

1

Klasy I-III
Gimnazjum

L.dz.

I.gr.

479
479

20
20

Razem

L.dz.
27
718
179
479
1403

I.gr.
1
29
10
20
60

Liczba uczniów/ wychowanków oraz ilość oddziałów roku szkolnym 2005/2006 na podstawie
arkuszy organizacyjnych
Typ
szkoły/
placówki

Przedszkole
SP Mrocza
SP Witosław
Gimnazjum
Ogółem

Przedszkole
l.dz.
I.gr

43

43

Oddziały „O”
L.dz.
I.gr.

Klasy
I – VI SP
L.dz.
I.gr.

Klasy I-III
Gimnazjum
L.dz.
I.gr.

Razem
L.dz.
I.gr.

462
462

43
725
171
462
1401

2

2

110
23

4
1

615
148

25
8

133

5

763

33

35

20
20

2
29
9
20
60

Liczba uczniów/ wychowanków oraz ilość oddziałów w 2005r. według stanu faktycznego na
dzień 31 grudnia 2005r.
Typ
szkoły/
placówki

Przedszkole
SP Mrocza
SP Witosław
Gimnazjum
Ogółem

Przedszkole
l.dz.
I.gr

45

45

Oddziały „O”
L.dz.
I.gr.

Klasy
I – VI SP
L.dz.
I.gr.

Klasy I-III
Gimnazjum
L.dz.
I.gr.

Razem
L.dz.
I.gr.

463
463

45
722
169
463
1399

2

2

104
23

4
1

618
146

25
8

127

5

764
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20
20

2
29
9
20
60

Z przedstawionych tabel wynika, że w 2005r. nastąpił:
- znaczny wzrost (o 1 oddział od września 2005r.) liczby wychowanków przedszkola,
- wzrost wychowanków oddziałów „O” (ze 111 w roku szkolnym 2004/2005 do 127 wg. stanu
na dzień 31 grudnia 2005r.),
- spadek liczby uczniów szkół podstawowych powodujący zmniejszenie o 1 oddział od września
2005r.,
- spadek liczby uczniów gimnazjum o 16 osób rozpatrując rok szkolny 2004/2005 w odniesieniu
do stanu na dzień 31 grudnia 2005r.

Placówki oświatowe - budżet i jego wykonanie
Sporządzono i przedstawiono Burmistrzowi Miasta i Gminy w Mroczy zbiorczy, zgodny
z klasyfikacją budżetową projekt budżetu na 2005 rok dla wszystkich obsługiwanych przez Gminny
Zespół Obsługi Oświaty placówek oświatowych.
Plan wydatków budżetowych na 2005 rok dla placówek oświatowych wprowadzony
uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXV/1/170/04 wynosił
6.075.300 zł.
W ciągu roku dokonano szeregu zmian, sporządzając projekty uchwał i zarządzeń.
Ostateczny plan po zmianach na 2005 rok wynosił
6.837529 zł.
Ogółem wykonane wydatki to kwota w wysokości
6.453.934 zł, co stanowi 94,39%.
Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2005r.
w tym: wymagalne
-wobec dostawców towarów i usług
107.922
91.240
-wobec prac.-dodatkowe wynagr. roczne
273.140
-wobec budżetu – podatek od wynagr.
24.512
-wobec ZUS – składki od wynagrodzeń
191.562
-------------------------------------------------------Razem
597.136
91.240
Plan dochodów budżetowych na 2005 rok wprowadzony w/w uchwałą wynosił 55.500 zł.
Ostateczny plan po zmianach na 2005 rok wynosił 115.500 zł. Wykonanie dochodów wynosiło
90.252 zł, co stanowi 78,14%.
Struktura planu i wykonania wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2005 rok
Rozdz.
80101
80103
80104
80110
80113
80114

Treść
Szkoły podstawowe
Oddziały klas „O”
Przedszkole
Gimnazjum
Dowóz uczniów
GZOO

Plan
3.274.370
234.840
207.650
1.923.980
329.540
225.050
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%
Wykonanie
47,89
3.100.817
3,43
225.319
3,04
195.649
28,14
1.828.082
4,82
272.420
3,29
218.326

%
48,05
3,49
3,03
28,33
4,22
3,38

80146
80195
85295
85401
85412
85415
92695
Razem

Dokształcanie nauczycieli
Pozostała działalność
Pozostała działalność
Świetlice szkolne
Wypoczynek dzieci
Pomoc materialna dla uczni
Pozostała działalność

29.310
81.110
9.775
68.900
11.500
435.804
5.700
6.837.529

0,43
1,19
0,14
1,01
0,17
6,37
0,08
100,00

27.575
57.370
9.775
67.219
11.162
434.767
5.453
6.453.934

0,43
0,89
0,15
1,04
0,17
6,74
0,08
100,0

Struktura planu i wykonania dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2005 rok
Rozdz.
Treść
Plan
%
Wykonanie
%
75814
5041
5,59
80101 Szkoły podstawowe
14.000
12,12
5.936
6,58
80104 Przedszkole
42.500
36,80
44.252 49,03
80110 Gimnazjum
4.000
3,46
80195 Pozostała działalność
54.700
47,36
34.723 38,47
85412 Wypoczynek dzieci
300
0,26
300
0,33
Razem
115.500 100,00
90.252 100,0
Sposób subwencjonowania przez państwo zadań oświatowych realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego uzależniający wysokość subwencji oświatowej od liczby uczniów.
Ilość uczniów i wielkość naliczonej subwencji na 2005 rok

1
2

Ilość uczniów
fiz. według
sprawozdania
S-02

Ilość uczniów
przeliczen.
według wag

Subwencja
oświatowa
naliczona na
uczniów

Subwencja
oświatowa po
zmianach

Subwencja na
1 ucznia
fizycznego

Subwencja na
1 ucznia
przeliczen.

13081

2218,992

6.146.158

6.186.158

4.698,90

2.769,80

– w tym: 43 uczniów NSP Kosowo
– w tym: 59,38 uczniów przeliczeniowych NSP Kosowo

Majątek będący w zarządzie placówek oświatowych
Majątek jednostek oświatowych wg grup na dzień 31.12.2005r.
Z podziałem na:

Lp.

Typ
szkoły / placówki

Śr .trwałe
w
Środki trwałe użytkowaniu
(wyposażenie)

Księgozbiór

Wartości
materialne i
prawne

Razem

1

SP Mrocza

724.730

326.154

26.506

4.181

1.081.571

2

SP Witosław

296.165

177.070

14.090

4.346

491.671

3

Gimnazjum

2.932.773

469.883

42.385

6.526

3.451567

4

Przedszkole

13.076

1.392

5

GZOO
Ogółem

15.600

34.743

3.969.268

1.020.926

37

84.373

14.468
7.373

57.716

22.426

5.096.993

Zwiększenie majątku w 2005 roku w placówkach funkcjonujących w zakresie oświaty
nastąpiło głównie poprzez:
–
zakupy dokonane przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy ze środków
subwencyjnych w ramach pierwszego wyposażenia nowo oddanych do użytku obiektów
oświatowych,
–
zakupy dokonane w ramach środków pozyskanych w formie dotacji – podkomponent B2Edukacja,
–
zakupy dokonywane przez placówki oświatowe w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżetach 2005r.,
–
zakupy dokonywane w ramach środków pozabudżetowych.
W 2005r. majątek będący w zarządzie placówek oświatowych uległ zwiększeniu na łączną
kwotę 3.358 tys.zł w tym:
- 2.918 tys. zł – środek trwały – budynek gimnazjum w Mroczy,
- 70 tys zł – zakupy dokonane w ramach środków budżetowych placówek oświatowych ( w tym
40 tys. pozyskane w ramach zwiększenia subwencji oświatowej),
- 370 tys. zł – pierwsze wyposażenie obiektu gimnazjum, wyposażenie zakupione w ramach
dotacji (podkomponent B2-Edukacja), pozyskana przez gimnazjum pracownia komputerowa
oraz zakupy ze środków uzyskanych w formie darowizn.

Dowóz uczniów
Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy organizuje i nadzoruje dowóz dzieci do szkół
zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
Usługi dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Mrocza w 2005r. świadczone były przez
trzech przewoźników:
§ ZRP Mrocza – dzieci dowożone do SP w Witosławiu z miejscowości należących do obwodu
tej szkoły oraz gimnazjaliści z terenu Witosławia i okolic do Gimnazjum w Mroczy,
§ Usługi Transportowe Zofia Splitt Drążno - przewoźnik wyłoniony w drodze przetargu
nieograniczonego, dowożący uczniów z kierunków: Samsieczynek, Drążno, Drążonek;
§ PKS – Bydgoszcz - przewoźnik wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, dowożący
uczniów z pozostałych miejscowości należących do obwodu szkoły podstawowej i gimnazjum
w Mroczy.
Dowóz uczniów w 2005r.

Lp

Wyszczególnienie

Średniomiesięczna
liczba
dowożonych
uczniów w
okresie od I do
VI 2005r.

Średniomiesięczna
liczba
dowożonych
uczniów w
okresie od IX
do XI 2005r.

Liczba uczniów Średnio-roczna
dowożonych na liczba uczniów
dzień 31
dowożonych w
grudnia 2005r.
2005 roku

1.

Uczniowie oddziałów „O”

41

49

48

44

2.

Uczniowie klas I-VI SP + I-IIIG

548

539

538

544

589

588

586

588

Razem:

Średnioroczna liczba uczniów dowożonych w 2005r. stanowi 43% średniorocznej liczby
uczniów ogółem.
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Wydatki rzeczowo – finansowe w zakresie prac remontowo – budowlanych
W 2005 roku placówki oświatowe wykonały niezbędne remonty w ramach posiadanych
środków w budżecie tych placówek oraz w ramach środków Rady Rodziców i sponsoringu.
Wykonano prace remontowe w szkołach podstawowych na łączną kwotę 30.485 zł; w tym:
z środków budżetowych –
22.153 zł
z środków Rady Rodziców2.132 zł
z środków od sponsorów
6.200 zł

SP Mrocza
Lp.

Rodzaj robót
remontowobudowlanych

Zakres robót

Koszt
ogółem:

Źródła
finansowania

Prace
- - malowanie izb lekcyjnych na potrzeby klas
remontowo “” „O” – 3 szt. oraz 3 klas i 2 zapleczy,
1. -malarskie
- malowanie ławek i krzeseł w 3 klasach,
- malowanie pomieszczenia WC oraz szatni
Budżet szkoły
17.061,16
- malowanie 3 pomieszczeń na potrzeby CIM
sponsoring
(bi(biblioteka, czytelnia, pomieszczenie
bibbibliotekarzy)
- malowanie harcówki i korytarza
Naprawa
- naprawa drzwi, ram okiennych,
2. stolarki
wymiana uszkodzonych szyb
Budżet szkoły
219,60
drzwiowej
i okiennej
Naprawa
- naprawa schodów, położenie płytek
3. schodów,
Budżet szkoły
390,40
położenie
płytek
4. Wykonanie
- wykop, montaż stojaków
stojaków do
rowerów
- naprawa krawężników przy sali
Inne prace
- naprawa rynny ściekowej przy sali
2.500,00 Budżet szkoły
murarskie
gimnastycznej
przy instalacji
ściekowej
5. Smołowanie
- smołowanie powierzchni dachów na sali
dachów
gimnastycznej, stołówce i łączniku
Budżet szkoły
3.600,00
- naprawa kominów wentylacyjnych
sponsoring
Oznakowanie - oznakowanie księgozbiorów, pomieszczeń,
6. pomieszczeń i sal w Centrum Informacji Multimedialnej
1.200,00 Budżet szkoły
sal CIM
- zasłony

Koszt
poniesiony
ze środków
budżetowych

12.061,16

219,60

390,40

2.500,-

2.400,1.200,-

SP Witosław
1.

Gipsowanie,
malowanie

Wymiana
2. oświetlenia

Malowanie klas, gipsowanie,
renowacja mebli

592,78

Rada Szkoły

-

Wymiana oświetlenia w klasach

1539,13

Rada Szkoły

-
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Awaria
Naprawa instalacji wodociągowej
instalacji
3. wodociągowej
Roboty
4. dekarskie

Roboty dekarskie na dachu szkoły

282,41

Budżet szkoły

282,41

3099,65

Budżet szkoły

3099,65

Wypoczynek letni i zimowy
W okresie zimowym w SP w Mroczy zorganizowano zajęcia rekreacyjno – sportowe na sali
gimnastycznej, w których uczestniczyło 150 uczniów. Ponadto odbyły się 2 wyjazdy (SP Mrocza +
Gimnazjum) na basen do Chojnic, w których uczestniczyło 74 uczniów. Koszt wyjazdu został
pokryty środkami Rady Rodziców oraz wpłatami uczestników.
W okresie letnim zorganizowano:
–
3 turnusy półkolonii sfinansowane środkami pozabudżetowymi, w których uczestniczyło 226
dzieci (SP Mrocza + SP Witosław)
–
obóz integracyjno – socjoterapeutyczny w Przyjezierzu sfinansowany środkami z dotacji oraz
z budżetu, w którym uczestniczyło 50 dzieci. (SP Mrocza)
–
wycieczkę 5 – dniową do Darłówka, w której uczestniczyły 43 osoby (Gimnazjum)
–
2 wycieczki 1 – dniowe do Poznania i Torunia w których uczestniczyły 83 osoby (SP Mrocza
+ Gimnazjum).

Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz
w zawodach i imprezach sportowych
W 2005 roku w Szkole Podstawowej w Mroczy i Witosławiu oraz w Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Mroczy w Mroczy uczniowie brali udział w licznych konkursach i olimpiadach
przedmiotowych oraz w zawodach i imprezach sportowych organizowanych na szczeblu: szkoły,
gminy, powiatu, województwa i kraju.

Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych w 2005r. na
szczeblu: szkoły, gminy, powiatu, województwa, kraju
(uwzględniając ostatni szczebel konkursu/olimpiady)
SP Mrocza
Lp.

Liczba
uczestników
(dotyczy danej

Rodzaj konkursu / olimpiady

Osiągnięcia uczniów

szkoły)

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

Szkolny konkurs recytatorski – klasy I – III
Szkolny konkurs matematyczny – klasy II - III
Szkolny konkurs ortograficzny – klasy II - III
Gminny konkurs matematyczny – klasy II - III
Gminny konkurs ortograficzny – klasy II - III
Szklony konkurs „ Najlepszy humanista szkoły”
klasy IV – VI
7. Szkolny konkurs na najwszechstronniejszego
zawodnika i najbardziej usportowioną klasę IV-VI
8. Konkurs matematyczny „Kangur” klasy III – VI
9. Gminny konkurs języka niemieckiego klasy VI
10. Szkolny konkurs wiedzy pożarniczej klasy IV – VI
11. Ogólnopolski konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta”

40

61
33
41
6
10
81

I i II miejsce
II i III miejsce

20
37
8
17
30

1 wyróżnienie
II i III miejsce
3 uczniów zakwalifikowało
się do konkursu gminnego
Wyróżnienia

12. Szkolny konkurs matematyczny klasy IV- VI

13

13. Gminny konkurs ortograficzny klasy IV – VI
14. Szkolny konkurs mitologiczny klasy V
15. Szkolny konkurs „ Po roku w Unii Europejskiej
„ klasy IV – VI
16. Szkolny konkurs recytatorski klasy IV - VI
17 Szkolny konkurs na najlepszego przyrodnika klasy
IV – VI
18 Szkolny konkurs plastyczny „ Wielkanocne pisanki
„ klasy I - VI
19 Szkolny konkurs krzyżówkowy klasy I – VI

2 osoby zakwalifikowały się do
konkursu powiatowego,
1 finalista konkursu wojewódz.

ok. 30
15
ok. 30

3 osoby zakwalifikowały się
do konkursu wojewódzkiego

57
72

SP Witosław
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Wojewódzki konkurs recytatorski kl.I-III

2

Udział 2 uczennic

Gminny konkurs ortograficzny kl.I-III

9

Kl.II – III miejsce

Gminny konkurs matematyczny kl.I-III

10

Międzynarodowy Konkurs matematyczny
KANGUR

24

Powiatowy Konkurs wiedzy o ruchu drogowym

3

II miejsce

Szkolny Konkurs przyrodniczy

18

-

Powiatowy Konkurs j.niemieckiego

3

I miejsce, V miejsce

Ogólnopolski Konkurs Alfik humanistyczny

11

-

Szkolny Konkurs ortograficzny kl.IV-VI

14

-

Szkolny Konkurs recytatorski kl.IV-VI

22

-

Powiatowy konkurs matematyczny

1

-

Klasowy Omnibus – kl.I

18

-

17

-

25

2 wyróżnienia na szczeblu
ogólnopolskim

13. Ogólnopolski Konkurs „Mój szkolny kolega z
Afryki”
14. Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Zachowaj
trzeźwy umysł”

Kl.II – I, II, III miejsce
Kl.III – II, III miejsce
Kl.VI – wynik bdb
Kl.III – wyróżnienie

Gimnazjum w Mroczy
1.

Liga zadaniowa

11

2.

Wojewódzki Konkurs Poezji Religijnej

3

3.

II Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji
Karola Wojtyły
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach
Niemieckojęzycznych

3

2 laureatów, 1 wyróżnienie
et. powiatowy
I miejsce w powiecie
nakielskim
II miejsce

10

5 uczniów wyróżnienia

4.

41

5.

5

III miejsce

6.

Powiatowy Konkurs Geograficzny „Miasta, które
warto znać”
Konkurs polonistyczny dla uczniów kl. III

15

7.

Konkurs polonistyczny

14

finalista etapu
wojewódzkiego
6 uczniów – etap rejonowy

8.

Konkurs matematyczny „Kangur”

16

9.

Konkurs matematyczny

33

10.

Powiatowy Konkurs Historyczny Wiedzy o
Powstaniu Wielkopolskim
Plastyczny konkurs historyczny o Powstaniu
Wielkopolskim
II edycja Ogólnopolskiego Plebiscytu „Złota
Pięćdziesiątka Szkół Otwartych na UE”

3

11.
12.

2
zgłoszenie
szkoły

1 uczeń z wynikiem
b. dobrym i 2 wyróżnienia
finalista etapu
wojewódzkiego
II miejsce w powiecie
I i III miejsce w powiecie
nakielskim
wyróżnienie

Udział i osiągnięcia uczniów w zawodach i imprezach sportowych w 2005r. na
szczeblu: szkoły, gminy, powiatu, województwa, kraju
(uwzględniając ostatni szczebel zawodów/imprezy sportowej )
SP Mrocza
Lp.

Liczba
uczestników

Rodzaj zawodów/imprezy sportowej

Osiągnięcia uczniów

(dotyczy danej
szkoły)

1.

Indywidualne Biegi Przełajowe na szczeblu
powiatu
2. Indywidualne Biegi Przełajowe Woj. Kuj.Pomorskiego
3. Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt
i chłopców
4. Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe
5. Mistrzostwa Województwa w Mini Piłce Ręcznej
6. Mistrzostwa Województwa w Mini Piłce Ręcznej
7. Zawody powiatowe w mini koszykówce dziewcząt
i chłopców
8. Gminne zawody w piłce nożnej dziewcząt i
chłopców
9. Wojewódzkie zawody w mini- koszykówce
dziewcząt
10. Powiatowe zawody w piłce nożnej dziewcząt i
chłopców
11. Czwórbój na szczeblu gminy dziewcząt i chłopców

2

I miejsce, V miejsce

2
22
11
12
12
24

I miejsce chłopcy, II miejsce
dziewczynki
VI miejsce
I miejsce
VI miejsce
I miejsce, II miejsce

16

I miejsce

12

IV miejsce

16

Dziewczęta II miejsce,
chłopcy IV miejsce,
I miejsce dziewczęta i
I miejsce chłopcy
IV miejsce
I miejsce dziewczęta i
I miejsce chłopcy

14

12. Czwórbój dziewcząt na szczeblu powiatu
13. Gminny Trójbój L A dziewcząt i chłopców

7
14

14. Powiatowe zawody L A indywidualne
15. Powiatowy Trójbój dziewcząt

30
7

IV miejsce dziewcząt

SP Witosław
1.

Gminne „piłkarskie piątki”

2.

Gminny czwórbój LA

8 dz.
8 chł.
6 dz.
6 chł.
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Dziewczęta II miejsce
Chłopcy II miejsce
Dziewczęta II miejsce
Chłopcy II miejsce

3.
4.
5.
6.
7.

Powiatowe zawody LA

4

-

Powiatowy trójbój LA

6

V miejsce dziewcząt

Biegi uliczne im. K.Biniakowskiego

3

I miejsce – 1

Wrześniowe biegi Feniksa

23

I miejsce – 1
II miejsce – 1
III miejsce – 2

Powiatowe biegi przełajowe

3

-

II miejsce na szczeblu
powiatu
VIII miejsce na szczeblu
województwa
II miejsce na szczeblu
powiatowym
X miejsce na szczeblu
województwa
II miejsce na szczeblu
województwa
I i III miejsce na szczeblu
powiatowym
III miejsce na szczeblu
powiatowym

Gimnazjum w Mroczy
1.

Zawody powiatowe w piłkę nożną dziewcząt

10

2.

Zawody powiatowe w piłkę nożną chłopców

15

3.

Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt

12

4.

Sztafetowe biegi przełajowe chłopców

12

5.

Lekkoatletyka: rzut oszczepem

1

6.

Indywidualne biegi przełajowe chłopców

2

7.

Zawody powiatowe w piłkę siatkową chłopców

8

Dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów szkoły w 2005 roku wykraczająca
poza ramowy plan nauczania

W 2005r. placówki oświatowe oferowały swoim uczniom szeroką ofertę edukacyjną
wykraczającą poza ramowe plany nauczania. Celem tych zajęć było: rozwijanie zainteresowań,
poszerzanie wiedzy, rozwój i poprawa sprawności fizycznej, integracja młodzieży,
przygotowywanie uczniów do różnego rodzaju konkursów i zawodów.
Zajęcia te prowadzone były przez nauczycieli nieodpłatnie.
SP Mrocza
Lp.

Rodzaj oferty edukacyjnej

Średnia liczba uczniów
korzystających
z dodatkowych zajęć
edukacyjnych

1. Koło teatralne „ Koszałki –
Opałki „ klasy I -III
2. Język angielski klasy I –VI
Zajęcia rewalidacyjne dla klas
3. I-III, uczniów z orzeczeniem
o kształceniu specjalnym

20

4. Drużyny zuchowo - harcerskie

71

5. Zajęcia rekreacyjno –
sportowe, wyjazdy na basen

120

Główny cel
oferty edukacyjnej

Źródła
finansowania

Rozwijanie zainteresowań,
nieodpłatnie
promocje gminy
Rozwijanie zainteresowań wpłaty rodziców
usprawnianie zaburzonych
nieodpłatnie
funkcji

23
5
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Rozwijanie zainteresowań,
kształtowanie postaw
patriotycznych
Zagospodarowanie
wolnego czasu uczniów,
rozwój fizyczny
Kształtowanie wrażliwości

nieodpłatnie
nieodpłatnie
wpłaty własne

6. Obcowanie z kulturą i sztuką –
wyjazdy do kina, teatru itp.

320

7. Koła komputerowe

30

8. Koło ekologiczne

23

Koło czytelniczo – teatralne
9. klasy
10. Weekendowe ścieżki
edukacyjne Funka 2005r.

25
45

artystycznej, poznanie
dzieł filmowych i
teatralnych
Rozwijanie zainteresowań
technologią komputerową
Kształtowanie
świadomości ekologicznej
Rozwijanie zainteresowań
czytelniczych
Rozwijanie zainteresowań
artystycznych, aktywne
spędzanie czasu wolnego

uczniów
nieodpłatnie
nieodpłatnie
nieodpłatnie
Wpłaty
rodziców,
Budżet gminy

SP Witosław
1.
2.
3.
4.
5.

Zajęcia z uczniami
uzdolnionymi
Zajęcia z uczniami
uzdolnionymi
Przygotowanie spektakli
i inscenizacji
Przygotowanie uczniów
do konkursów

Koło matematyczne kl.I-III

26

Koło ortograficzne kl.I-III

39

Koło teatralne

23

Koło j. niemieckiego

21

Koło przyrodnicze

30

Przygotowanie uczniów
do sprawdzianu

nieodpłatnie

26

Praca z uczniem zdolnym

nieodpłatnie

25

Zajęcia usprawniające dla
wszystkich uczniów

nieodpłatnie

6. Zajęcia dodatkowe
z j.polskiego
7. Zajęcia dodatkowe (nauczanie
zintegrowane) – kl.III

nieodpłatnie
nieodpłatnie
nieodpłatnie
nieodpłatnie

Gimnazjum w Mroczy
1.

Koło polonistyczne

7

2.

Koło języka niemieckiego

10

3.

Koło matematyczne

65

4.

Koło regionalne

11

5.

Koło języka angielskiego

5

Rozwijanie zainteresowań,
poszerzanie wiedzy,
przygotowywanie do
konkursów szkolnych
i pozaszkolnych.
Rozwijanie zainteresowań,
poszerzanie wiedzy,
przygotowywanie do
konkursów szkolnych
i pozaszkolnych
Rozwijanie zainteresowań,
poszerzanie wiedzy,
przygotowywanie do
konkursów szkolnych
i pozaszkolnych
Rozwijanie zainteresowań,
poszerzanie wiedzy,
przygotowywanie do
konkursów szkolnych
i pozaszkolnych
Rozwijanie zainteresowań,
poszerzanie wiedzy,
przygotowywanie do
konkursów szkolnych
i pozaszkolnych
Uczniowska pomoc mająca

44

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

6.

Zajęcia sportowe.
Wolontariat w sporcie

60

7.

Koło redakcyjne

12

8.

Koło historyczne

20

9.

Koło recytatorskie

10

10.

Koło plastyczne

7

11.

SKS chł. kl. III

7

12.

Koło teatralne

15

13.

Aktyw biblioteczny

8

14.

Chór szkolny

30

15.

Gimnazjalne Koło
Geograficzno-Turystyczne

18

16.

Wolontariat

113

na celu poprawę
sprawności fizycznej
kolegi (koleżanki)
prowadzona pod nadzorem
opiekuna
Rozwijanie zainteresowań,
poszerzanie wiedzy,
przygotowywanie do
konkursów szkolnych
i pozaszkolnych
Rozwijanie zainteresowań,
poszerzanie wiedzy,
przygotowywanie do
konkursów szkolnych
i pozaszkolnych
Rozwijanie zainteresowań,
poszerzanie wiedzy,
przygotowywanie do
konkursów szkolnych
i pozaszkolnych
Rozwijanie zainteresowań,
poszerzanie wiedzy,
przygotowywanie do
konkursów szkolnych
i pozaszkolnych
Rozwój fizyczny, poprawa
kondycji, przygotowanie
do zawodów szkolnych
i pozaszkolnych
Rozwijanie zainteresowań,
poszerzanie wiedzy,
przygotowywanie do
konkursów szkolnych
i pozaszkolnych
Dbałość o księgozbiór,
przygotowywanie gazetek
tematycznych oraz wystaw
Rozwijanie zainteresowań,
integracja przez muzykę
i śpiew
Rozwijanie zainteresowań,
poszerzanie wiedzy,
przygotowywanie do
konkursów szkolnych i
pozaszkolnych
Uczniowska pomoc mająca
na celu zmniejszenie
problemów edukacyjnych
kolegów i koleżanek

Dożywianie uczniów

45

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie
nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

Zakwalifikowania uczniów do dożywiania dokonywał MGOPS W Mroczy:
W 2005 roku objęto dożywianiem w formie II śniadania sfinansowanego ze środków MGOPS
w Mroczy ogółem 286 uczniów miesięcznie:
1) Szkoła Podstawowa w Mroczy
120 uczniów
2) Szkoła Podstawowa w Witosławiu
62 uczniów
3) Gimnazjum w Mroczy
104 uczniów
---------------------------------------Razem
286 uczniów

Sprawozdanie z działalności Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie
I. Przychody /w zł/:
1.
2.
3.
4.
5.

Dotacja UMiG Mrocza
Dotacja Stowarzyszenia “Żakus”- Anieliny na półkolonię
Wpłata Stowarzyszenia KMK “KOS”
Pozostałe wpływy
Odsetki bankowe
Razem:

211.000
2.323
50
612
28
214.013

II. Wydatki /w zł/:
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników
2. Składki na ubezpieczenie społeczne
3. Składki na FP
4. Wynagrodzenie bezosobowe
5. Zakup materiałów i wyposażenia
6. Zakup książek i pomocy dydaktycznych
7. Zakup energii
8. Zakup usług remontowych
9. Zakup usług pozostałych
10. Odsetki

77.536
15.453
2.089
39.262
35.304
1.869
10.353
11.920
26.720
4

Razem:

220.510

III. Zobowiązania /w zł/:
1.
2.
3.

Urząd Skarbowy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Dostawcy towarów i usług

520
3.621
2.500
Razem:

IV. Należności /w zł/:

6.684
293
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VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Jednostkami odpowiadającymi za bezpieczeństwo publiczne w zakresie zadań własnych
Gminy na terenie Miasta i Gminy Mrocza są:
1. Straż Miejska – powołana Uchwała nr IV 13/91 Rady Miejskiej z dnia 23 maja 1991r.
W 2005 r. Straż Miejska działała w składzie komendant + 4 strażników, 1 aplikant
i 1 młodszy referent.
2. Ochotnicza Straż Pożarna – 8 jednostek posiadające osobowość prawną, sprawujące nadzór
nad ochroną przeciwpożarową.
1. Działalność Straży Miejskiej
Działalność Straży Miejskiej nadzorowana jest przez Radę Miejską w Mroczy,
a przełożonym strażników jest Burmistrz Miasta i Gminy. Na wyposażeniu Straży Gminnej do
dyspozycji jest samochód osobowy oznakowany.
• Ważniejsze wykroczenia i interwencje zarejestrowane przez służby Straży Miejskiej
Lp.
1.
2.
3.

Wyszczególnienie

2005

Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
osób i mienia
Wykroczenia przeciwko instytucjom

148
72
54

4.

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
i porządku w komunikacji

240

5.

Wykroczenia przeciwko zdrowiu i życiu

2

6.

Wykroczenia przeciwko obyczajowości

39

7.

Wykroczenia przeciwko mieniu

9

8.

Wykroczenia przeciwko urządzeniom
użyteczności publicznej

17

9.

Pouczenia ogółem

581

Pouczenia odnośnie ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości
Pouczenia odnośnie ustawy o wychowaniu
11.
w trzeźwości
10.

214
50

12. Interwencje ogółem

502

13. Wnioski do Sądu Grodzkiego w Nakle n.Not.

23

14. Nałożone mandaty karne (ilość/kwota w zł)

47

736/118.600

• Zadania finansowo – rzeczowe
Lp. Wyszczególnienie

2005r. /zł/

1.

Paliwo do samochodu (litr)

2.

Przegląd samochodu zł

1.779,20
3.404,00

3.

Zakup sortów mundurowych

5.485,00

4.

Zakup rowerów do patrolu Straży Miejskiej – szt.2

1.500,00

5.

Przeprowadzenie obowiązkowego badania
lekarskiego dla całego stanu osobowego SM w
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

750,00

Szkolenie Komendantów SM i inspektorów ds. OC

315,00

6.

• Realizacja zadań w zakresie Obrony Cywilnej
Lp. Wyszczególnienie
1.

2.

3.
4.
5.

2005r.

W zakresie szkolenia Inspektor ds. OC w Kujawsko –
Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim Wydział Zarządzania
Kryzysowego oraz w Starostwie Powiatowym w Nakle
n/Not
Popularyzacja problematyki Obrony Cywilnej w szkołach
Podstawowych – Mrocza – Witosław – Kosowo oraz
Gimnazjum w Mroczy. Konkurs na temat „Obrona Cywilna
Wokół Nas”.
Przeprowadzanie treningów Systemu Wykrywania
i Alarmowania z udziałem Rejonowego Ośrodka Analizy
Danych i Alarmowania w Nakle n/Not
Ilość nałożonych decyzji w zakresie świadczeń osobistych
i rzeczowych na rzecz obrony

17

Zakup sprzętu dla celów Obrony Cywilnej (namiot – 1szt.,
stół rozkładany-1 szt., krzesła rozkładane-10 szt.)

Koszt zakupu: 2.123,00 zł
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8

4
4

2. Ochrona przeciwpożarowa
Służbami zajmującymi się ratownictwem pożarowym są Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze
Państwowej Straży Pożarnej. Działania PSP wspierane są przez Jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem własnym gminy. OSP działają na podstawie
własnych statutów zarejestrowanych na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1998r. „ Prawo
o stowarzyszeniach” (DZ .U. Nr 20 z późn. zmianami) i na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. „ O ochronie przeciwpożarowej ” (DZ U. Nr 81).
Na terenie Miasta i Gminy Mrocza działa 8 jednostek OSP, posiadających osobowość
prawną i zrzeszonych w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (Statut Zw. OSP RP).
Koordynacją poczynań statutowych zajmuje się Zarząd oddziału Miejsko – Gminnego Związku
OSP RP w Mroczy. Wszystkie jednostki finansowane są z budżetu gminy. OSP w Mroczy
i w Witosławiu dodatkowo finansowane są z budżetu państwa, gdyż jednostki te są w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
1. Utrzymanie samochodów pożarniczych i motopomp:
–
–
–
–
–
–
–

zakupiono do 5 samochodów 2.695 litrów oleju napędowego oraz 823 litry benzyny do
4 samochodów i wszystkich motopomp w jednostkach OSP
zakupiono farby do konserwacji pojazdów i motopomp oraz oleje silnikowe
wykonano naprawę motopomp z OSP Kosowo, Witosław i Samsieczynek,
dokonano przeglądów technicznych 8 samochodów
przeprowadzono konserwację i legalizację aparatów powietrznych oraz gaśnic
zakupiono części zamienne do samochodów i motopomp (żarówki, paski, lusterka, tłumik,
przewód chłodniczy, akumulator),
wykonano naprawy motopomp, autopompy i sprężarki

2. Zakup wyposażenia:
–
4 kpl mundurów strażackich dla OSP Kosowo i Mroczy
–
zestawu Gminnego Centrum Reagowania
3. Utrzymanie remiz:
–
opłacano rachunki za zużycie energii elektrycznej w remizach
–
opłacono rachunki za telefon
–
naprawa instalacji elektrycznej
–
zamurowano jedno okno w OSP Witosławiu
4. Dokonano ubezpieczenia wszystkich pojazdów OC i NW oraz NW strażaków, którzy biorą
udział w akcjach ratowniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez PSP .
Ponadto opłacono badania lekarskie kierowcy ubiegającego się o przedłużenie świadectw
kwalifikacyjnych na pojazdy uprzywilejowane.
Na umowę zlecenie wykonuje pracę 9 kierowców-konserwatorów.
5. Wypłacono ekwiwalenty za udział w pożarach i szkoleniach organizowanych przez PSP
w Nakle n/Not.
W 2005 r. następujące straże brały udział w akcjach ratowniczych (na podstawie posiadanych
dokumentów od jednostek):
Mrocza - 51 wyjazdów
Witosław – 24 wyjazdów
Drzewianowo – 6 wyjazdy
Wiele – 12 wyjazdów
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W szkoleniach organizowanych przez PSP wzięło udział:
–
10 osób z zakresu pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych,
–
9 osób na operatorów sprzętu,
–
4 osoby na naczelników OSP
Zestawienie zdarzeń na terenie gminy Mrocza za 2005 r.
Zdarzenie

2005r.

Pożary

25

Miejscowe zagrożenia

44

Fałszywe alarmy

7

Ogółem zdarzeń

76

Udział załóg straży w działaniach:
Pożary
2005r.
samochody

osoby

OSP w KRSG

29

171

OSP pozostałe

7

43

OGÓŁEM

36

214

Miejscowe zagrożenia
2005r.
samochody

osoby

OSP w KRSG

29

168

OSP pozostałe

9

53

OGÓŁEM

38

221

Wszystkie Ochotnicze Straże brały udział w ćwiczeniach organizowanych przez PSP oraz brały
udział w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo –Pożarniczych .
W zawodach miejsko-gminnych najlepsze drużyny otrzymały cenne nagrody oraz zapewniono dla
wszystkich uczestników skromny poczęstunek .
Zakończono budowę remizy w OSP Kosowo, którą oddano do użytku 18 czerwca 2005 r.
Wykonano kapitalny remont remizy w OSP Mrocza.
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Ważniejsze dane jednostek OSP
Środki
łączności

Ilość
motopom
p

Ilość pił Aparaty
motorowych tlenowe

Obszar prewencji

telefon

2

-

-

Drążno, Drążonek

2

36

radio,
alarm

3

-

-

Drzewianowo, Ostrowo, Słupówko

5

30

telefon

1

-

-

Kosowo, Modrakowo, Kozia Góra,
Krukówko

1

15

samochód
lekki i średni
samochód
lekki
samochód
lekki
samochód
średni

radio,
alarm

4

2

2

Chwałka, Mrocza Matyldzin, Wyrza

2

64

telefon

2

-

-

Rościmin,
Rajgród,
Zabartowskie

-

17

telefon

2

-

-

Samsieczynek

1

20

radio,
alarm

3

-

2

Wiele, Białowieża,
Konstantowo,

1

30

komunalne

samochód
średni

radio,
alarm

2

1

4

Witosław, Orle, Kaźmierzewo,
Orzelski Młyn, Podgórz, Izabela

2

22

X

samochodów 9

X

20

3

8

X

14

234

Lp. Nazwa OSP

Typ

Własność
obiektów

1.

Drążno

S-1

AWRSP

2.

Drzewianowo

S-1

komunalne

3.

Kosowo

S-1

komunalne

4.

Mrocza
(KSR-G)

S-2
KSR-G

komunalne

5.

Rościmin

S-1

komunalne

6.

Samsieczynek

S-1

komunalne

7.

Wiele

S-1

komunalne

8.

Witosław
(KSR-G)

S-1
KSR-G

RAZEM

X

Środki
transportu
samochód
lekki
samochód
średni
samochód
lekki
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Ilość
MDP

Jeziorki

Dąbrowice,

Ilość
członków
czynnych

VII. OPIEKA SPOŁECZNA
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były w :
1. Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy – dodatki mieszkaniowe
2. Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy

1.1. Dodatki mieszkaniowe
2005 r. /zł/
Dodatki mieszkaniowe
1. Kwota wypłaconych dodatków ogółem:

478.820

z tego użytkownikom mieszkań:
twor

( w tym 38.822 za 2004r.)

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy

102.289

1. - spółdzielcze

33.930

2. - pozostałe

342.601

spółdzie 2.Ilość wydanych decyzji.

778

3. Ilość odwołań do Kolegium Odwoławczego

1

4. Ilość decyzji uchylonych.

0

5. Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych ogółem:

3218

w tym:
–

tworzących mieszkaniowy zasób gminy

1000

–

spółdzielcze

165

–

pozostałe

2053

Pro
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1.2. Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Terenem działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest obszar Miasta
i Gminy Mrocza. Najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do pomocy są: bezrobocie,
niepełnosprawność, nadużywanie alkoholu i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje zadania zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami)
obowiązującą od 01.05.2004 r. oraz aktami wykonawczymi.

1. Zatrudnienie
W roku 2005 (na dzień 31.12.2005) Ośrodek zatrudniał:
osoby zatrudnione na stałe

10

osoby zatrudnione na umowę zlecenie

2

osoby zatrudnione na czas określony

5

osoby zatrudnione w ramach robót publicznych

6

osoby zatrudnione w ramach robót interwencyjnych

3

osoby zatrudnione w ramach przyuczenia do zawodu

1

stażyści

4

praktykanci

6

2. Budżet
Lp.

Rozdział

Klasyfikacja

Plan

1.

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.

85202

Zakup usług od JST

3.

85212

świadcz. rodz. + zaliczka alimentacyjna

4.

85213

Składka na ubezp. zdrowotne

5.

85214

6.

Wykonanie

88 000

80 638

5 750

5 750

2 734 677

2 734 677

16 930

16 930

Zasiłki i pomoc, w tym:
z budżetu państwa
- z budżetu gminy

604 427
600 177
4 250

603 637
600 177
3 460

85219

Utrzymanie ośrodka

271 360

268 082

7.

85228

Utrzymanie usług opiekuńczych

107 135

106 679

8.

85295

Utrzymanie stołówki
dożywianie dzieci

świadcz.

370 875

364 852

RAZEM

4 199 154

4 181 245

-
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W strukturach organizacyjnych Ośrodek nie posiada komórki prowadzącej pełną
księgowość. Te zadania wykonywane są przez Referat Księgowości UMiG, który na podstawie
poleceń wypłat potwierdzonych przez kierownika MGOPS realizuje obsługę finansową budżetu.
Z wyżej przedstawionego budżetu wynika, że zakładany plan wynosił 4 199 154 zł, natomiast
wykonany 4 181 245 zł, to jest 99,57% - środki na realizację zadań własnych gminy i zadań
zleconych przez Wojewodę.

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
W sprawie udzielania świadczeń z pomocy społecznej w 2005 r. (do 31.12.2005 r.)
wpłynęło 1 303 wnioski, w tym załatwionych pozytywnie - 1 109 - przyznających różne formy
pomocy, 194 osobom odmówiono udzielenia wsparcia, od wydanych decyzji odwołało się do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego 10 osób, uchylono i przesłano do ponownego
rozpatrzenia 2 decyzje.
Kierownik przyjął 315 interesantów. Każda forma pomocy przyznawana przez Ośrodek
potwierdzona decyzją, poprzedzona jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez
pracownika socjalnego.
Teren Miasta i Gminy Mrocza jest podzielony na 4 rejony działania pracownika socjalnego.
Do właściwego zdiagnozowania środowiska ubiegającego się o pomoc społeczną pracownicy
socjalni mają obowiązek współdziałania z organami samorządów, instytucjami i organizacjami
pozarządowymi. Z podopiecznymi, którzy ze świadczeń pomocy społecznej korzystają dłuższy
okres czasu pracownicy socjalni spisują współdziałanie kontraktowe. Ta forma pracy ma
przyczyniać się do aktywizacji osób ubiegających się i otrzymujących pomoc. Podejmowane
inicjatywy przez nowych klientów wspierane są pomocą finansową. Tam, gdzie przyznana jest
pomoc, a nie ma współdziałania pracownik socjalny wnioskuje o wstrzymanie kierowanej pomocy.
W środowiskach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo marnotrawienia przyznanej pomocy
finansowej udziela się je w formie rzeczowej.
Usługi opiekuńcze
Pomoc udzielana jest osobom samotnym, nie posiadającym wsparcia innych osób,
niezdolnym do samodzielnej egzystencji, ze względu na wiek lub stan zdrowia, jak również
osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może tej pomocy zapewnić. Usługi
opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną
zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.
Usługi opiekuńcze świadczone są przez 2 pracowników stałych, pracowników publicznych.
Zatrudnieni pracownicy publiczni mają kwalifikacje - kurs PCK, który uprawnia do pracy w tym
zawodzie. Usługi opiekuńcze stanowią zadania obowiązkowe gminy. Pobierana jest opłata zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej z roku 2005. Usługi opiekuńcze były świadczone w 9 środowiskach.
Wykonanych świadczeń było 2 152 na kwotę 19 368 zł.
Usługi specjalistyczne
Usługi specjalistyczne świadczone są przez specjalistów zatrudnionych w tut. Ośrodku. Ta
forma pomocy jest wykonywana przez terapeutę, pedagoga, pracowników socjalnych, radcę
prawnego i kuratorów. Różnorodność problemów, z jakimi zgłaszają się osoby szukające wsparcia
przeszły nasze oczekiwania i utwierdziły nas w trafności tego przedsięwzięcia. Prowadzone są
systematyczne konsultacje indywidualne oraz terapie grupowe, które obejmują nie tylko osoby
dorosłe ale również dzieci. Usługi te świadczone są anonimowo, co powoduje brak skrępowania
osób korzystających z tych usług. Przez świadczone usługi udało się dotrzeć do wnętrza wielu osób
przeżywających życiowe tragedie na gruncie osobistym, rodzinnym i zawodowym. Udało się
pomóc wielu osobom bezrobotnym, które utraciły wiarę w przyszłość, wiarę w siebie i własne
możliwości, osobom starszym, osamotnionym, młodzieży i dzieciom mającym problemy
emocjonalne, osobom uzależnionym i ich najbliższym.
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Przy tut. Ośrodku działa Gminy Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Pod stałą kontrolą są odbiorcy programów terapeutycznych i profilaktycznych.
Ponadto prowadzone są pojedyncze przyjęcia konsultacyjne. Organizowane były spotkania
warsztatowe dla osób uzależnionych. Ze względu na specyfikę usług praca z tymi klientami
wymaga długiego leczenia, terapii i wspierania, jednak okazuje się być bardzo potrzebna i daje
wiele korzyści, szczególnie dla samych świadczeniobiorców. Ponadto w tut. Ośrodku przyjmuje
radca prawny, który świadczy pomoc dla naszych podopiecznych w różnych sprawach. W
powyższych sprawach prawnik opracowuje projekty pism, wniosków i pozwów.
Dożywianie w ramach Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”
Na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” zaplanowano w 2005 r. 219 000 zł,
natomiast na dzień 31.12.205 wykorzystano:
- posiłki w stołówkach szkolnych i jadłodajni MGOPS 54 050 świadczeń (w tym 22 058 świadczeń
w stołówce MGOPS) na kwotę 71 520zł,
- zasiłki celowe na dożywianie 3 587 świadczeń na kwotę 143 480 zł.
Zadania w formie posiłku dla podopiecznych realizowane są na podstawie przyznanych decyzji.
Działalność Ośrodka Wsparcia
Do 30.11.2005 działał Ośrodek Wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych w lokalu przy ul. Pl.
Wolności 5, do którego uczęszczało 15-20 dzieci niepełnosprawnych. Do Ośrodka Wsparcia na
zajęcia rehabilitacyjno-logopedyczne uczęszczało 18 dzieci.
Są to dzieci z niedorozwojem i upośledzeniem umysłowym. W ośrodku zajęcia prowadzili
następujący pracownicy:
- pedagog o specjalizacji niepełnosprawności,
- logopeda,
- pedagog gimnastyki korekcyjnej,
Ośrodek prowadził działalność od poniedziałku do piątku, 7 godzin dziennie. Są to: zajęcia
z gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, rękodzielnictwa. Poprzez zorganizowane prace w
warsztatach wychowankowie uczą się nawiązywania kontaktów, kształtują umiejętność współżycia
w grupie i współdziałania z pozostałymi uczestnikami i opiekunami. Główny nacisk położony jest
przede wszystkim na rozwój zmysłów, naukę celowego działania, doskonalenia mowy dziecka oraz
usprawnienia manualne. Urozmaicone są zabawą, muzyką i śpiewem. Nie można bowiem
doprowadzić do przemęczenia i znużenia dzieci. Najważniejszy dla pedagoga jest fakt, iż dzieci są
szczęśliwe i uśmiechnięte.
Przy Ośrodku Wsparcia działa świetlica terapeutyczna, w której prowadzone są zajęcia na
rzecz integracji dzieci ze środowiska dotkniętych różnymi problemami, mające problemy szkolne,
dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin patologicznych(alkoholizm, choroba psychiczna,
niezaradność).Organizowane zajęcia mają charakter wspierający rozwój psychofizyczny dzieci,
eliminowanie trudności szkolnych, rozwijanie uzdolnień, usprawnienie funkcji manualnych,
uspołecznianie. Codziennie jest tez czas na zabawę i przyjemności, słuchanie muzyki, gry i zabawy
grupowe. Przez cały czas przebywania w świetlicy pozostają one pod opieką zatrudnionych
specjalistów.
Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych
Osoby, które nie mają schronienia umieszczane są w placówce do tego przeznaczonej. W
ośrodku Wsparcia dla Osób Bezdomnych w Mroczy przy ul. Łąkowej 5 umieszczono w ciągu roku
11 osób pozbawionych stałego miejsca zamieszkania.

4. Współpraca Ośrodka z organizacjami pozarządowymi
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Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych
Plan dochodów na rok 2005 zakładał 88 000 zł, został wykonany w wys. 80 638 zł, tj. 92%.
Klub Abstynenta zorganizował dla swoich członków wycieczkę do Częstochowy, gdzie odbywały
się mityngi trzeźwościowe dla osób uzależnionych, współuzależnionych z całej Polski. Przy Klubie
Abstynenta działa świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin patologicznych, gdzie
prowadzone są zajęcia z różnych dziedzin życia codziennego.
Mroteckie Stowarzyszenie „KLUB ABSTYNENTA”
Działa od 1998 r. zrzeszając członków działających na rzecz rozwiązywania problemów
alkoholowych. Celem Stowarzyszenia jest świadczenie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu,
ich rodzinom i bliskim. Uczestniczy w propagowaniu trzeźwości, w tym abstynenckiego trybu
życia. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie spotkań, mityngów, prowadzenie
terapii indywidualnej i grupowej.
Grudziądzki Bank Żywności
Działa zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/140/2000 z dnia 19.05.2000 r. dotyczy
przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności w Grudziądzu. W roku 2005
Ośrodek przekazał składkę członkowską w wys. 6 000 zł., natomiast otrzymano artykuły
spożywcze różnego asortymentu, tj. mleko, ser żółty twardy, ser topiony, mąka, makaron, ryż, w
ilości 61 ton, na łączną kwotę 165 785 zł. Przywieziony towar rozdawany był rodzinom
wielodzietnym będącym w trudnych sytuacjach materialnych i bytowych.
Mroteckie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych
Działa od listopada 1999 r. i zrzesza 120 członków, którzy wypełnili pisemne deklaracje.
Prowadzi działalność gospodarczą. W sezonie zajmuje się skupem makulatury, szkła, ziół i
owoców. Organizuje zbiórki żywności oraz pozyskuje artykuły spożywcze, słodycze dla
mieszkańców miasta i gminy. Pomaga również w załatwianiu spraw urzędowych osobom
bezrobotnym i potrzebującym.
Mroteckie Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
Działa od listopada 1998 r., zarejestrowane w Sądzie w czerwcu 1999 r. Zrzesza 30
członków, którzy wypełnili pisemne deklaracje. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest
grupowanie ludzi dobrej woli działających na rzecz zdrowia i szczęścia dzieci
osób
niepełnosprawnych, szczególnie w zakresie dobroczynności, ochrony i opieki społecznej,
rehabilitacji zawodowej i społecznej dzieci i osób niepełnosprawnych. Organizuje poradnictwo dla
osób zainteresowanych, gromadzi i opracowuje udostępniając wszelkie publikacje dotyczące
problematyki niepełnosprawności. Współuczestniczy w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych,
wystaw, kursów, pokazów, imprez okolicznościowych, wycieczek itp. Systematycznie współdziała
z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
Uczestniczy
także w organizowaniu akcji charytatywnych, z których uzyskany dochód
przeznaczony jest na działalność statutową.

5. Praca socjalna
Bardzo istotnym elementem w pracy pracowników socjalnych jest świadczenie usług w
formie pracy socjalnej. W środowiskach tzw. wysokiego ryzyka jest zobowiązany do
podejmowania działań zaradczych w wielu dziedzinach życia podopiecznego. Wspiera rodziny
pomocą w trudnościach finansowych i napięciach emocjonalnych, pomaga społecznościom
lokalnym we właściwym wyrażaniu swych potrzeb społecznych, interwencja w różnych sytuacjach
natury zdrowotnej, edukacyjnej, stara się przeciwdziałać przyczynom przestępczości.
Pracownicy socjalni podejmują działania w następujących dziedzinach w ramach pracy
socjalnej:

56

- czynności mające na celu pomoc w uzyskaniu pracy zarobkowej, przekazuje umiejętności, jakie
powinien posiadać bezrobotny, aby zabiegający o pracę mógł ją uzyskać (kontakt z Powiatowym
Urzędem Pracy i zakładami pracy),
- współpraca z organizacjami i urzędami, zakładami karnymi,
- pomoc w uzyskaniu świadczeń alimentacyjnych - łagodzenie konfliktów rodzinnych,
- doradztwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, właściwe racjonalizowanie
posiadanymi środkami i dochodami (w przypadku osób mało zaradnych),
- doradztwo w sprawach opiekuńczo wychowawczych (współpraca z pedagogiem szkolnym,
psychologiem i terapeutami),
- organizowanie Wigilii dla osób samotnych,
- organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin popegeerowskich,
- pozyskanie w ramach darowizny podręczników, przyborów szkolnych, artykułów spożywczych,
środków higieny osobistej,
- ponadto współpracują z różnymi firmami i zakładami,
- kierowanie osób na komisje lekarskie celem ustalenia stopnia niepełnosprawności jak również
wydania opinii w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku stałego.
Są to tylko niektóre działania, jakie podejmują pracownicy socjalni w ramach pracy
socjalnej. Zadaniem prowadzonej pracy socjalnej jest takie działanie, które w formie edukacyjnej,
wychowawczej, psychologicznej, socjologicznej i prawnej przyczyni się do usamodzielnienia osób
bądź rodzin korzystających z pomocy społecznej, jest to praca bardzo trudna, wymagająca wielkich
umiejętności z różnych dyscyplin wiedzy pracownika socjalnego, wymagającego długiego czasu na
uzyskanie efektu, prowadzone rozmowy i stosowne terapie są działaniem skutecznym, które
przynoszą trwałe efekty. Właściwa praca socjalna, jej konsekwentny proces edukacyjny powoduje,
że osoba bądź rodzina poddana temu programowi pozyskuje umiejętności samo radzenia
i samorealizacji, w większości przypadków te osoby i rodziny odchodzą od świadczeń pomocy
społecznej. Do końca roku 2005 pracownicy socjalni spisali z podopiecznymi 328 kontraktów.
Wyszczególnienie

Liczba osób,
Liczba Liczba osób
którym przyznano rodzin w rodzinach
świadczenie

Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych i zadań własnych (bez względu na ich 1
rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)

548

507

2 168

Świadczenia przyznane w ramach zadań 2
zleconych, bez względu na ich rodzaj, formę
i liczbę

106

106

368

Świadczenia przyznane w ramach zadań 3
własnych, bez względu na ich rodzaj, formę
i liczbę

1 027

481

1 987

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej 4
ogółem

x

493

2 021
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Powody przyznania pomocy
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Ubóstwo

1

233

1 048

Sieroctwo

2

-

-

Bezdomność

3

11

11

Bezrobocie

4

462

1 950

Niepełnosprawność

5

129

580

Długotrwała lub ciężka choroba

6

137

616

Bezradności w sprawach opiek.- wychow., prowadz. gosp. 7
dom.

145

651

8

45

151

9

100

500

w tym: rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie

10

8

35

Alkoholizm

11

297

1 336

Narkomania

12

-

-

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 13
zakładu karnego

6

21

Sytuacja kryzysowa

14

-

-

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

15

-

-

Dodatkowe zadania zlecone
Wyszczególnienie

Liczba rodzin

Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Pomoc kombatantom

Liczba
świadczeń

Kwota

136

430

15 000

x

x

x

Dodatkowe zadania zlecone
Wyszczególnienie

Liczba rodzin

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń

Zasiłek rodzinny zdodat

782

28 358

1 939 902

Zasiłek pielęgnacyjny

197

1 968

283 392

Świadcz. pielęgnacyjne

64

703

292 712

Skł. na
rentowe

53

571

77 500

18

221

7 791

ubezp.emeryt.-

Skł. na ubezp. zdrowotne
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Dodatkowe zadania zlecone
Wyszczególnienie

Liczba rodzin

Zaliczka alimentacyjna

Liczba świadczeń

46

Kwota świadczeń

305

55 736

Liczba
świadczeń

Kwota
/zł/

Zadania własne gminy
Wyszczególnienie

Liczba rodzin

Zasiłki okresowe
-bezrobocie
-długotrwała choroba
-niepełnosprawność

472
406
20
46

3 175
2 875
92
201

448 966
420 730
12 213
16 023

11

2 875

25 876

138

54 050

71 520

Usługi opiekuńcze

9

2 152

19 368

Sprawowanie pogrzebu

-

-

-

-

-

146 290

-

-

-

Schronienie
Posiłki(jadłodajnia+szkoły)

Zasiłki celowe
dożywianie

i

zasiłki

celowe

na

Poradnictwo specjalistyczne
RAZEM

712 020

Zadania zlecone gminie
Wyszczególnienie

Liczba
rodzin

Zasiłki stałe
Składki na ubezp. zdrowotne
RAZEM

Liczba osób
w rodzinie

Liczba
świadczeń

Kwota

105

368

634

166 211

32

x

338

9 139

105

X

972

175 350
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VIII. SAMORZĄD MIASTA I GMINY
Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Gmina posiada
osobowość prawną. Organami gminy są Rada Miejska w Mroczy jako organ stanowiący
i kontrolny oraz Burmistrz Miasta i Gminy jako organ wykonawczy.
Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile
ustawy nie stanowią inaczej (Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ze zmianami).
O ustroju gminy stanowi jej statut.

1. DZIAŁALNOŚĆ RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
W skład Rady (z mocy ustawy) wchodzi 15 radnych niżej wymienionych (stan na 31.12.2005r.):
1. Budziński Antoni
2. Grudzka Jan
3. Kowalski Stefan – z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
4. Krakowski Tomasz
5. Książek Jacek
6. Mataczyński Edmund
7. Murawiec Jerzy - Przewodniczący Rady Miejskiej
8. Paliwoda Janusz
9. Panek Magdalena
10. Piotrowski Roman – Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury Gospodarczej
i Rolnictwa
11. Przybylski Zbigniew - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Bezpieczeństwa Obywateli
12. Rosiński Romuald
13. Szynal Henryk – Przewodniczący Komisji Oświaty i Polityki Społecznej
14. Tarnolicki Mieczysław – z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
15. Wnuk Michał
W Radzie Miejskiej działają 3 komisje problemowe:
1. Rewizyjna i Bezpieczeństwa Obywateli
2. Oświaty i Polityki Społecznej
3. Budżetu, Infrastruktury Gospodarczej i Rolnictwa.

1. Prace Rady Miejskiej w Mroczy w 2005r.
Rada Miejska jako organ stanowiący i kontrolny Gminy rozstrzygnięcia podejmuje w drodze
uchwał.
L.P
.

Wyszczególnienie

Rok 2005

1.

Ilość odbytych sesji

11

2.

Frekwencja radnych na sesjach

88,50

3.

Ilość podjętych uchwał :

116

- w tym podlegających ogłoszeniu w
Woj. Dz. U.

26

60

Lp. Tematyka podjętych uchwał
1.
2.
3.
4.

Finanse – budżet, pożyczki, kredyty
Podatki, opłaty
Gospodarka mieniem komunalnym
Strategia i plany zagospodarowania
przestrzennego
5. Statuty, regulaminy
6. Programy lokalne
7. Sprawy organizacyjne Rady
8. Wynagrodzenia, płace, diety
9. Inwestycje lokalne
10. Inne

Rok 2005
ilość
29
19
29

Rok 2005
%
25,0
16,3
25,0

3
6
6
1
6
7
10

2,5
5,1
5,1
1,0
5,1
6,3
8,6

2. BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Do ustawowych zadań Burmistrza należy:
- wykonywanie funkcji organu wykonawczego Gminy,
- wykonywanie funkcji kierownika Urzędu Miasta i Gminy,
–
wykonywanie funkcji administracji publicznej.
Burmistrz wykonuje również uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych.
Wydane zarządzenia Burmistrza w 2005r.
Lp.
1.

Zarządzenia

ilość

Jako organ wykonawczy Gminy
153

2.

Jako kierownik Urzędu
21

3. URZĄD MIASTA I GMINY
Urząd Miasta i Gminy jako jednostka organizacyjna Gminy wykonuje zadania pomocnicze
w stosunku do organów gminy (Rady Miejskiej i Burmistrza) oraz gminnych jednostek
organizacyjnych (GJO) i pomocniczych (GJP) (sołectwa i osiedla). Urząd działa w oparciu o
"Regulamin Urzędu" nadany zarządzeniem Burmistrza.
W Urzędzie zatrudnieni są pracownicy z wyboru (Burmistrz), z powołania (sekretarz,
skarbnik, kierownik USC) oraz z mianowania i umowy o pracę.

Wykaz komórek organizacyjnych w Urzędzie ( stan na 31.12.2005r.)
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Wykaz pracowników i stanowisk Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy
Lp.
1

Nazwisko i Imię
2

Stanowisko
3

Zakres pracy
4

1.

Wiesław Gozdek

Burmistrz MiG

kierownictwo UMiG

2.

inż. Stefan Kubicki

Sekretarz MiG

koordynacja stanowisk w UMiG,
koordynacja GJP i GJO

3.

Bożena Brzezińska

Skarbnik MiG

główna księgowa budżetu MiG,
Kierownik Referatu Finansowego

1. REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
4.

Ewa Buława

Inspektor d/s płac

płace UMiG, MGOPS, fakturowanierejestr faktur

5.

Renata Bolka

Inspektor d/s
dodatków
mieszkaniowych

dodatki mieszkaniowe,
podatek od środków transportu

6.

Halina Wyrzykowska

Inspektor d/s poboru

pobór podatków i opłat lokalnych

7.

Barbara Brzezińska

Inspektor d/s wymiaru

wymiar podatku i opłat

8.

mgr Małgorzata
Konkowska

Podinspektor
d/s finansowych

księgowość finansowa

Iwona Kubacka

Podinspektor d/s
finansowych

mgr Edyta Deja

Podinspektor d/s
kontroli

9.
10.

księgowość finansowa
kontrola wewnętrzna GJO

2. REFERAT OGÓLNOORGANIZACYJNY
I SPRAW OBYWATELSKICH
11.
12.
13.

Barbara Deja
Barbara Biniakowska
Danuta Śledzik

14.

mgr Agnieszka Dulińska

15.

Iwona Skrzyńska-Romanek

Kierownik Referatu

kierownik USC, dowody i akta
osobiste, zezwolenia imprez

Inspektor d\s ewidencji
ludności

ewidencja ludności, spisy wyborców,
sprawy poboru wojskowego

Inspektor d\s kadr

sprawy kadr UMiG,
sprawy p. pożarowe i BHP

Podinspektor d\s
obsługi Rady Miejskiej
i działalności
gospodarczej

obsługa biura Rady Miasta, obsługa
G.J.P., działalność gospodarcza

Podinspektor d/s
kancelaryjnych

sprawy kancelaryjne, obsługa
sekretariatu UMiG
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16.

Brygida Majewska

Podinspektor d/s
dowodów osobistych

wydawanie dowodów osobistych

17.

Andrzej Śledzik

Młodszy referent ds.
obsługi BOK

Prowadzenie
Biura Obsługi Klienta

3. REFERAT ROLNICTWA, LEŚNICTWA, GOSPODARKI
GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
rolnictwo, nadzór nad melioracją,
drogi gminne

18.

inż. Mieczysław Łukaszczyk Kierownik Referatu

19.

Joanna Nickel

Inspektor d\s
gospodarki
nieruchomościami

sprawy geodezji, obrót gruntami
i nieruchomościami

20.

Barbara Świt

Inspektor d\s
gospodarki
nieruchomościami

czynsze
dzierżawne,
dzierżawne

21.

mgr Wiesława Józefowicz

22.

Edward Krzemiński

umowy

Inspektor d/s ochrony
środowiska

ochrona środowiska, drogi gminne

¼ Inspektor d\s
leśnictwa

sprawy pozwoleń wycinki, sprawy
zadrzewienie i gospodarki leśnej

4. REFERAT PROMOCJI I KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO

23.

24.

25.

dr inż. Andrzej Musiał

mgr Joanna Murawiec

mgr Sebastian Mazur

Kierownik Referatu

promocja i rozwój MiG Mrocza,
turystyka,organizowanie imprez,
miejsca pamięci narodowej,
współpraca zagraniczna

Podinspektor d/s
współpracy z
organizacjami
pozarządowymi

organizacje pozarządowe,
promocja, kultura

Podinspektor d/s
informacji publicznej
i sportu

prowadzenie Biuletynu Informacji
Publicznej (BIP), sport

5. REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
26.

mgr Krzysztof Wiese

Kierownik Referatu
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inwestycje gminne,
gospodarka mieszkaniowa

27.

mgr Leszek Wrzesiński

Podinspektor d/s
zamówień publicznych

zamówienia publiczne,
programy inwestycyjne
gospodarka przestrzenna ,
plany zagospodarowania

Inspektor d/s
gospodarki
przestrzennej

28. Leszek Górecki

6. STANOWISKA SAMODZIELNE
29.

Stanisław Paradowski

30.

mgr Marek Baumgart

31.

mgr Katarzyna Łukaszczyk

32.

Radosław Szymeczko

Inspektor d/s obrony
cywilnej

obrona cywilna,
komendant Straży Miejskiej

¼ Radca prawny

obsługa prawna UMiG

Pełnomocnik d/s
wspierania
przedsiębiorczości
i programów rozwoju
1/3 Podinspektor ds
systemów
informatycznych

gromadzenie informacji nt. funduszy
krajowych i unijnych,
pomoc w pisaniu wniosków
zarządzanie systemami
informatycznymi UMiG

7. PRACOWNICY OBSŁUGI URZĘDU MIASTA I GMINY
33.

Benedykt Nowakowski

½ Pracownik
gospodarczy

konserwacja urządzeń
i pomieszczeń,
magazyn gospodarczy

34.

Wiesława Kubacka

¾ Sprzątaczki

czystość, sprzątanie pomieszczeń

35.

Elżbieta Szwarc

¾ Sprzątaczki

czystość, sprzątanie pomieszczeń

8. STRAŻ MIEJSKA
34.

Jacek Ćwikła

Strażnik Straży Miejskiej

35.

Krzysztof Kalinowski

Strażnik Straży Miejskiej

36.

Piotr Majewski

Strażnik Straży Miejskiej

37.

Janusz Wojtczak

Strażnik Straży Miejskiej

38.

Katarzyna Pawluszak

Aplikant Straży Miejskiej

39.

Małgorzata Gil

Młodszy referent Straży
Miejskiej
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9. KOMÓRKI WEWNĄTRZORGANIZACYJNE URZĘDU M I G
9.1. URZĄD STANU CYWILNEGO
1.

Barbara Deja

2.

Barbara Biniakowska

Kierownik
Z-ca kierownika

9.2. TAJNA KANCELARIA
1.

Stanisław Paradowski

Kierownik
(bez etatu)

prowadzenie dokumentów
o klauzuli tajności

9.3. ARCHIWUM ZAKŁADOWE
1.

Danuta Śledzik

Archiwista zakładowy

2.

Renata Bolka

Archiwista zakładowy

3.

Brygida Majewska

Archiwista zakładowy

(bez etatu)

(bez etatu)

(bez etatu)

archiwizacja dokumentów
w Urzędzie Miasta i Gminy
archiwizacja dokumentów
w Urzędzie Miasta i Gminy
archiwizacja dokumentów
w Urzędzie Miasta i Gminy

9.4. GMINNY URZĄD WYBORCZY

1.

inż. Stefan Kubicki

Urzędnik wyborczy
(bez etatu)

organizowanie wyborów
i referendum, sprzęt
i urządzenia wyborcze

9.5. PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA
d/s ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1.

mgr Sebastian Mazur

Pełnomocnik
(bez etatu)

rozwiązywanie problemów
alkoholowych, obsługa Komisji

9.6. PEŁNOMOCNIK d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1.

inż. Stefan Kubicki

Pełnomocnik
(bez etatu)

nadzór nad planem ochrony
informacji niejawnych ,
nadzór nad tajną kancelarią

WAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY URZĘDU MIASTA
I GMINY W MROCZY w 2005 R.
Korespondencja
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Lp. Wyszczególnienie

2005r.

1. Wydano zaświadczenia o dochodach i wielkości gospodarstwa rolnego
o niezaleganiu w podatkach w liczbie

319 szt.

2.

Przyjęto interesantów do Burmistrza w liczbie

403 os.

3.

Zarejestrowano Dzienników ustaw w liczbie

268 szt.

4.

Zarejestrowano Monitorów Polskich

87 szt.

5.

Wpisano do dziennika pocztę przychodzącą w liczbie

6.

Poczta roznoszona przez gońca- teren miasta

7.

Wpisano do dziennika pocztę wychodzącą

8.

Zakupiono znaczki pocztowe w kwocie

37.000,00 zł.

9.

Zakupiono materiały biurowe w kwocie

14.800,00 zł.

10. Konserwacja centrali telefonicznej i kopiarki

2.161,90 zł.

11. Zakupiono prasę

1.950,25 zł.

12. Tonery

20.000,00zł.

13. Wiązanki okolicznościowe

2.000,00 zł.

14. Artykuły spożywcze

1.500,00 zł.

3.219 szt.
16.536,75 zł.
15.102 szt.

Rejestracja działalności gospodarczej
L.p.

Działalność gospodarcza

1.
2.
3.
4.

Ilość zarejestrowanych podmiotów
Zarejestrowano
Wyrejestrowano
Dokonano zmian we wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej
Wydano zaświadczeń potwierdzających prowadzenie działalność
gospodarczą
Ilość udzielonych informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych
w ewidencji działalności gospodarczej

5.
6.

2005r.
602
72
43
65
20
26

Ilość punktów sprzedaży alkoholu
L.p.
1.
2.
3.

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych
do 4,5% alkoholu oraz piwa
od 4,5% do 18%
powyżej 18%
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2005r.
38
29
17

Alkohole
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie
Wydano zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
Wydano zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających od 4,5% do 18% alkoholu
Wydano zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających powyżej 18% alkoholu
Wydano decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych
Wydano zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów
alkoholowych
Wydano zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za
zezwolenie na sprzedaż alkoholi

2005r
23
17
11
21
20
14

Ewidencja ludności
W zakresie ewidencji ludności:
Opis wykonywanego zadania
Stan ludności na dzień 31 grudnia danego roku

2005 rok
9.249

W okresie sprawozdawczym dla nowo narodzonych dzieci założono
karty KOM i wystąpiono o numery PESEL
113
Wyłączono karty osób zmarłych i wysłano zawiadomienia do Urzędu
60
Skarbowego
Wszystkie zawarte małżeństwa należy opracować i wpisać na karty
KOM zarówno przy zmianie nazwiska w stosunku do kobiet jak
56
również odnotowuje się fakt na karcie KOM u mężczyzn
W okresie sprawozdawczym na pobycie czasowym przebywała
następująca liczba osób, które przybyły na nasz teren lub
385
przebywające czasowo poza miejscem pobytu stałego w obrębie
gminy
W okresie tym migracja kształtowała się następująco
119
Przemeldowań na pobyt stały związanych tylko ze zmianą daty
111
zameldowania
Na bieżąco aktualizowany jest Lokalny Bank Danych tj. uzupełnia
się brakujące numery aktów urodzeń, zmiany stanu cywilnego
8.054
i innych
wydano
Na stanowisku ewidencji ludności prowadzi się postępowanie o
12 decyzji
wymeldowanie osób które opuściły miejsce pobytu stałego i nie
dopełniły obowiązku meldunkowego
- wszystkie zmiany jakie przychodzą na stanowisko ewidencji ludności wprowadza się do
komputera i odnotowuje na karcie KOM każdego mieszkań
–
co 5 dni przekazywany jest eksport z wykonanych zdań do Ośrodka Informatyki w Bydgoszcz,
co 14 dni nagrana dyskietkę z urodzeniami przekazuje się do DRI i SPR– MSWiA w celu
nadania numeru PESEL dla noworodka
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raz w miesiącu przekazywana jest informacja o stanie rejestru wyborców w mieście i gminie
stałych okręgach Wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej dla potrzeb KBW Bydgoszcz
–
w roku 2005 przygotowano spisy wyborców na wybory do Sejmu i Senatu na dzień
25 września 2005 roku
- ponadto w dniu 9.10.2005 roku odbyła się I tura wyborów na Prezydenta RR a dnia
23.10.2005 roku odbyła się II tura wyborów dla potrzeb których również przygotowano
spisy wyborców
- wszystkie sporządzone spisy na bieżąco są aktualizowane do dnia wyborów tj. dokonuje
się skreśleń itp.
- dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Mroczy i Witosławiu oraz Gimnazjum w Mroczy sporządza
się wydruki dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
–

W zakresie spraw wojskowych
Opis wykonywane zadania

2005 r.

Liczba wezwanych osób na coroczną rejestrację
przedpoborowych w październiku

wezwano 84
stawiło się 81

Dla potrzeb PKL wzywa się poborowych, którzy
winni zgłosić się do poboru , który odbywa się w
miesiącu marcu każdego roku
Do końca marca każdego roku występuje się do
WKU z lista rodziców których troje i więcej synów
odbywało służbę woskową w celu nadania medali
„Za Zasługi Dla Obronności Kraju”

wezwano 81
stawiło się 80
1 osoba

- Ponadto prowadzony jest rejestr osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej , którzy
jej podlegają, a z różnych przyczyn nie mogą zostać wezwani na pobór czy rejestrację
przedpoborowych np. przebywają w zakładzie karnym itp. Rejestr ten jest corocznie aktualizowany
i wzywa się osoby, którym ustała przyczyna nieobecności.
- Po zakończeniu poboru w ciągu 1 miesiąca wpisuje się książeczki wojskowe poborowym na kartę
KOM i do bazy komputerowej.
W zakresie spraw ogólnoorganizacyjnych
–

Prowadzony jest rejestr skarg i wniosków. W roku 2005 były 3 skargi. Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej każdego roku kontroluje terminowość i sposób załatwiania rejestrowanych
skarg.

Działalność Urzędu Stanu Cywilnego w 2005r.
1.W omawianym okresie:
a/ zarejestrowano w księgach USC:
- małżeństw cywilnych i wyznaniowych
- zgonów
- urodzeń
b/ udzielono ślubów cywilnych
c/ przyjęto zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego
d/ wydano zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających
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47
29
2
7
43

zawarcie małżeństwa wyznaniowego
e/ wydano zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeństwa
za granicą
2.Wydano łącznie decyzji administracyjnych
z czego:
- na zorganizowanie zbiórek publicznych
- w oparciu o akta stanu cywilnego
z czego:
a/ sprostowano błędy pisarskie w aktach stanu cywilnego decyzjami
b/ wydano decyzje na transkrypcję zagranicznych aktów stanu cywilnego
c/ wydano decyzje uzupełniające treść aktu stanu cywilnego
d/ wydano decyzje na skrócenie terminu wyczekiwania do zawarcia związku
małżeńskiego
3.Wpłynęły prawomocne wyroki sądowe:
a/ rozwiązujące małżeństwa
zawarte w tut. USC - celem ostatecznego załatwienia
b/ o separacji
4.Przyjęto oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem
małżeństwa od osób rozwiedzionych.
5.W aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji starosty dokonano
zmian imion i nazwisk
6.Z okazji jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego na zorganizowanych
2 uroczystościach wręczono parom małżeńskim medale nadane przez
Prezydenta RP
7.Z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego takich jak:od 25 do 60- lecia
pożycia wysłano życzenia parom małżeńskim mieszkającym na terenie
naszego miasta i gminy
8.Na bieżąco przyjmowani są interesanci, a z tym wiążące się przygotowywanie i wydawanie wszelkiego rodzaju odpisów skróconych
i zupełnych z ksiąg stanu cywilnego. Również drogą korespondencyjną
wysyłane są dla osób prywatnych, instytucji i urzędów odpisy skrócone
i zupełne a.s.c. Na podstawie prowadzonych rejestrów wydano
następujące ilości odpisów
9.Pod tekstem aktu stanu cywilnego w księgach USC dokonano
następujące ilości przypisków i wzmianek dodatkowych
10.Przyjęto zawiadomienia o organizowanych zabawach i dyskotekach
na terenie naszej gminy
11.Wydatki poniesione na zakup kwiatów, życzeń okolicznościowych,
zorganizowanie uroczystości jubileuszowych złotych godów oraz
zakup druków wyniosły

35
22
1
21
14
3
2
2
16
2
2
4
10
170

1400
150
19
2.000

12.Wydano dowodów osobistych
1095
13.Wysłano wezwania po koperty osobowe dowodów osobistych
214
14.Wysłano koperty osobowe dowodów osobistych do innych urzędów
161
15. Wysłano zgłoszenia NIP 3 do Urzędu Skarbowego
623
16. Pośredniczono w wydawaniu dowodów osobistych z innymi urzędami
12
17.Spośród różnorodnej korespondencji prowadzona jest również korespondencja z Konsulatami
i Ambasadami poza granicami kraju oraz urzędami państw obcych.
18. Zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, od 1990 roku USC prowadzi
własne archiwum oraz przekazuje corocznie do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy księgi
stanu cywilnego wraz ze skorowidzami po stuletnim ich przechowywaniu.
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Obsługa wyborcza
Na pracownikach Urzędu spoczywa obowiązek organizacyjno-technicznej obsługi związanej z
przeprowadzeniem wyborów i referendów. Rolę taką wypełnia na zlecenie organów wyborczych
Gminy Urzędnik Wyborczy we współpracy z pracownikami Referatu Ogólnoorganizacyjnego i
Spraw Obywatelskich. Do zadań związanych z w/w czynnościami należy m.in. sporządzanie
spisów wyborców, wyposażenie techniczne lokali wyborczych, obsługa komisji wyborczych i
zabezpieczenie dokumentacji z wyborów i referendów.
W dniu 25.09.2005r. obsłużono wybory do Sejmu i Senatu RP. Natomiast w dniach
9.10.2005r. (I tura) i 23.10.2005r. (II tura) obsłużono wybory Prezydenta RP.
Mieszkańcy Gminy głosowali w 7 lokalach wyborczych.
Wyszczególnienie

Wybory
do Sejmu i Senatu

Wybory
Prezydenta RP
I tura

Wybory
Prezydenta RP
II tura

Ilość osób uprawnionych do
głosowania

6828

6846

6799

Ilość osób głosujących

2254

3065

2699

Frekwencja

33,01

44,77

39,70

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Realizacja podatku od środków transportowych w 2005r.
1. Podatek od środków transportowych - wpłaty
ogółem :
113.999 zł
w tym:
od osób fizycznych
109.760 zł
od osób prawnych
4.239 zł
2. Zaległości
od osób fizycznych
28.804 zł
od osób prawnych
3.119 zł
3. Ilość upomnień szt. 28 kwota
24.780 zł
- ściągalność
5.412 zł
4. Ilość wezwań do złożenia deklaracji
37 szt.
5. Ilość złożonych deklaracji
28 szt.
6. Ilość przekazanych zaległości do biura finansowego
celem windykacji
- należność główna
29.002 zł
- odsetki
19.057 zł
- ściągalność
5.412 zł
7. Umorzenia
1 na kwotę 805 zł
8. Tytuły wykonawcze
3 na kwotę 4.238,60 zł
- ściągalność
4.238,60 zł

Realizacja zobowiązań podatkowych w 2005r.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na ogólny
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przypis + b.o.
wpłynęło
co stanowi

880.887,81
559.674,17
63,54%

Podatek rolny od osób fizycznych na ogólny
przypis + b.o.
920.567,58
wpłynęło
616.520,62
co stanowi
66,97%
Podatek leśny od osób fizycznych na ogólny
przypis + b. o.
3.956,29
wpłynęło
3.077,97
co stanowi
77,80%
Podatek od nieruchomości od osób prawnych na ogólny
przypis + b.o.
500.197,25
wpłynęło
457.144,95
co stanowi
91,39
Podatek rolny od osób prawnych na ogólny
przypis + b.o.
252.232,85
wpłynęło
177.471,26
co stanowi
70,36%
Podatek leśny od osób prawnych na ogólny
przypis + b.o.
36.108,04
wpłynęło
35.492,40
co stanowi
98,30%
W ciągu 2005 roku wystawiono 662 upomnienia, z czego 655 na osoby fizyczne, a 5 na
osoby prawne.
Tytułów wykonawczych przekazano do egzekucji 89 na ogólną wartość 36.092,90, z czego na
osoby prawne 12.207,80, a na osoby fizyczne 23.885,10.
Do 31 grudnia 2005 roku rozpatrzono 38 wniosków o przesunięcie terminu płatności.

Ulgi i umorzenia przyznane decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza za
2005 roku
podatek od nieruchomości

- 18.458 zł

w tym:
- umorzenia (podatnicy indywidualni)
- umorzenia (osoby prawne)

- 15.780 zł
- 2.678 zł

- ze względu na ważny interes podatnika pozytywnie załatwiono 25 wniosków.
- 7.549 zł

podatek rolny
w tym
- umorzenia (podatnicy indywidualni)

- 7.549 zł
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- z tytułu podtopienia gruntów spowodowanego niedrożnością rowów melioracyjnych pozytywnie
załatwiono 1 wniosek, z tytułu podtopienia gruntów spowodowanego warunkami atmosferycznymi
pozytywnie załatwiono 10 wniosków.
Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych
Wyszczególnienie
budynki mieszkalne
budynki pod dział.gospod.
pozostałe budynki
grunty pod dział.gospod.
grunty pozostałe
garaże
budynki letniskowe
budowle
grunty pod jeziorami
bud. zajęte na dział.gospod.
w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych
podatek rolny

stawki ustawowe
0,54 zł/m2
17,98 zł/m2
6,01 zł/m2
0,66 zł/m2
0,32 zł/m2
6,01 zł/m2
6,01 zł/m2
2% wartości
3,52 zł/ 1 ha
3,61 zł/,2

stawki lokalne
0,50 zł/m2
16,22 zł/m2
3,75 zł/m2
0,52 zł/m2
0,11 zł/m2
5,62 zł/m2
6,01 zł/m2
2% wartości
3,47 zł/1 ha
3,61 zł/m2

94,175 zł/1 ha przel.

87,50 zł / 1 ha przel.

Wskutek obniżenia górnych granic stawek podatkowych wymiar podatku od nieruchomości
obniżono o kwotę 334.890 zł, podatku rolnego o kwotę 60.067 zł a podatku od posiadania psa
8.238 zł.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXIV/10/261/04 z dnia 3 grudnia 2004 r
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości - zwolnienie stanowi kwotę 78.686 zł.

Realizacja zadań w Referacie Promocji i Komunikowania Społecznego w 2005r.


z zakresu promocji i informacji publicznej:

1. Zorganizowano spotkanie noworoczne władz samorządowych Miasta i Gminy Mrocza
z przedstawicielami przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek terytorialnych,
organizacyjnych i pomocniczych Gminy.
2. Przyznano siedem nagród honorowych Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza pn. „Statua Króla
Jagiełły” za wybitne osiągnięcia na rzecz Miasta i Gminy Mrocza. Nagrody wykonano kosztem
870,00 zł.
3. Współfinansowano wykonanie kalendarza na 2005r. w firmie „Stempgraf” w Mroczy w kwocie
500,00 zł.
4. Opracowano i wydano „Informator Samorządowy za 2004 rok
5. Z okazji otwarcia nowo wybudowanego budynku gimnazjum w Mroczy w dniu 12 lutego
piętnastu pracownikom Zakładu Robót Publicznych w Mroczy przyznano nagrody rzeczowe o
łącznej wartości 6.000,00 zł.
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6. Wykonano ozdobne okładki i teczki okolicznościowe z herbem Mroczy w PHU „Lemal” z
Gdyni kosztem 1.634,80 zł.
7. Współfinansowano wykonanie mapy – Plan Miasta i Gminy Mrocza w Wydawnictwie
Reklamowym „Oskar Bis” z Bydgoszczy kosztem 488,00 zł.
8. Pięciu organizatorom (SP Mrocza, ZHP, KGW Kaźmierzewo, soł. Drążno, Klub Pacjenta
„Przystań Nadziei”) przyznano dofinansowania na organizowanie czternastu imprez o charakterze
publicznych na łączną sumę 3.000,00 zł.
9. W czasopiśmie „Nasz Dom Europejski” opublikowano dwa artykuły promocyjne dot. Gminy
Mrocza kosztem 2.440,00 zł każdy.
10. Zlecono wykonanie 10 sztuk medalu wraz z etui - „Zasłużony dla rozwoju Miasta i Gminy
Mrocza” w firmie KRD Usługi Poligraficzno-Reklamowe w Bydgoszczy. Koszt: 634,40 zł
11. W dniach 29 kwietnia – 7 maj zorganizowano obchody Świąt Majowych w Gminie Mrocza.
Zorganizowano imprezę plenerową dla mieszkańców Gminy pn. „Piknik Rodzinny” na Stadionie
Miejskim w Mroczy w dniu 6 maja z okazji Świąt Majowych oraz przy okazji wizyty delegacji z
Lindern. Pełną obsługę imprezy zapewniła firma RLV z Ciechocinka kosztem 7.500,00 zł.
12. Zorganizowano wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Mroczy oraz
Towarzystwem Rozwoju Ziemi Mroteckiej w dniach 25-26 czerwca dwudniowy festyn
promocyjno-rekreacyjny pn. „Rościminiada 2005”.
13. Zarządzeniem Nr 49/05/Z z dnia 25 maja 2005r. Burmistrza MiG Mrocza powołano MiejskoGminny Komitet ds. Obchodów Świąt Państwowych i Lokalnych, którego zadaniem jest
przygotowywanie, organizowanie oraz nadzór obchodów świąt lokalnych i państwowych w Gminie
Mrocza.
14. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy ogródek, zagrodę wiejską „Zieleń blisko
nas”. Do przeprowadzenia konkursu Zarządzeniem Nr 61/05/Z Burmistrza MiG Mrocza z dnia 10
czerwca 2005r. powołano Komisję Konkursową. Przyznano pięć nagród finansowych na łączną
kwotę 1.150 zł.
15. W dniach 12-14 sierpnia odbyły się obchody “Dni Mroczy”. W programie m.in. 12 sierpnia
przy pomocy firmy RLV z Ciechocinka kosztem 10.000,00 zł. zorganizowano “Piknik Rodzinny”
na Stadionie Miejskim w Mroczy.
16. Zakupiono 11 sztuk namiotów – pawilonów ogrodowych
w Pawilonie NasiennoZaopatrzeniowym „Ogrodnik” w Nakle n. Not. Kosztem 1.419,00 zł dla Kół Gospodyń Wiejskich z
Gminy Mrocza celem ich wykorzystania przy wystawianiu stoisk m.in. podczas imprez
plenerowych organizowanych na terenie naszej Gminy.
17. Zlecono wykonanie ceramiki okolicznościowej z herbem Mroczyfirmie “Mal-Por” z Morzewa
kosztem 1.013,52 zł.
18. Dnia 27 sierpnia zorganizowano Dożynki Gminne w Witosławiu.
19. Dofinansowano wydanie folderu promującego Miasto i Gminę Mrocza kosztem 1.999,58 zł.
20. Współfinansowano wydanie książki autorstwa Sławomira Łanieckiego pn. “Pałace, dwory i
folwarki powiatu nakielskiego” w kwocie 1.505,00 zł.
21.Wspólnie z inspektorem obrony cywilnej opracowano “Plan Ochrony Zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Miasta i Gminy Mrocza”.
22. Zlecono wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw Gminy Mrocza kosztem 2.304,00 zł.
23.Prowadzono stałą współpracę z mediami lokalnymi i regionalnymi informując o wszystkich
ważniejszych wydarzeniach z życia Miasta i Gminy Mrocza.
24.Korzystano z sieci internetowej Związku Powiatów Polskich “Gminy Polskie”. Roczny
abonament utrzymania portalu www.gminypolskie.pl wyniósł 94,00 zł.
25. Prowadzono Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.mrocza.pl), w którym zamieszczane jest
prawo lokalne, Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy, charakterystyka Gminy Mrocza, dane
statystyczne, informacje na temat jednostek organizacyjnych Gminy itd. Miesięczny abonament za
prowadzenie BIP-u przez firmę „Logo Net” z Bydgoszczy wynosi 359,90 zł.
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§ z zakresu współpracy zagranicznej:
Czterokrotnie zorganizowano wizytę delegacji z Lindern w Mroczy:
- 11 - 13 luty – Z okazji otwarcia nowego budynku Gimnazjum w Mroczy. Koszt: 685,00 zł
- 4 -7 marzec- Seminarium przygotowawcze do programu wymiany młodzieży w maju.
Koszt : 1.750,00 zł
- 3 - 8 maj – w ramach Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, na który
otrzymaliśmy
dofinansowanie z Poczdamu w wys. 9.524,00 zł.
- 12-15 sierpień – Wizyta delegacji OSP z Lindern z okazji 100 rocznicy powstania OSP Mrocza
Wizyta przykościelnego chóru dziecięcego z Lindern wraz z opiekunami i proboszczem
parafii katolickiej. Podczas pobytu 7 maja miał miejsce wspólny występ chóru
“Cecylia”, chóru młodzieżowego z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy oraz chóru
z Lindern w kościele parafialnym w Mroczy.
–
We wrześniu odbyła się wizyta delegacji z Mroczy w Lindern. Koszt wyjazdu 4.761,94 zł.

§

z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. Dnia 30 marca zorganizowano I Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Mrocza, podczas
którego wybrano m.in. 5-osobową Radę Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych.
2. Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego
w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2005r.
3. W ramach akcji “Przejrzysta Polska” opracowano “Mapę aktywności organizacji pozarządowych
i inicjatyw w Gminie Mrocza”.
4. Podczas Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych -22 września przedstawiono raport na
temat dotychczasowej realizacji “Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2005
rok w Gminie Mrocza”.
5. Dnia 24 listopada odbyło się spotkanie konsultacyjne dot. opracowania “Programu współpracy
Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok”.
6. Przygotowano Uchwałę Nr XXXV/107/05, którą Rada Miejska w Mroczy podjęła dnia 9 grudnia
2005r. zmieniającą Uchwałę Nr XVI/2/189/04 RM w Mroczy z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie
trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją
zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
7. Przygotowano Uchwałę Nr XXXV/108/05 w sprawie „Programu współpracy na rok 2006 Gminy
Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego”, którą Rada Miejska w Mroczy podjęła dnia 9 grudnia 2005r.


z zakresu turystyki:

1. W czerwcu zlecono Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią
wykonanie badania jakości wody w jeziorach Gminy Mrocza wykorzystywanych w sezonie letnim
do celów rekreacyjnych. Wyniki badań wykazały przydatność wszystkich badanych jezior do
kąpieli. Koszt: 1.107,58 zł.
2. Kosztem 484,66 zł w Zakładzie Robót Publicznych w Mroczy wykonano tablice informacyjne na
kąpieliska.


z zakresu sportu:

1. Dofinansowano pobyt zawodników MGLKS “Tarpan” Mrocza na Mistrzostwach Polski
w Podnoszeniu Ciężarów w Ciechanowie w kwocie 8.081,77 zł.
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2. Z okazji otwarcia obiektu sportowo - rekreacyjnego na Stadionie Miejskim w Mroczy w dniu 18
września sześciu pracownikom ZRP w Mroczy przyznano nagrody za wkład pracy
i zaangażowanie w budowę w/w zaplecza o łącznej kwocie 1.800,00 zł oraz zlecono wykonanie
okolicznościowych grawertonów pamiątkowych na kwotę 732,00 zł.

Zamówienia publiczne przeprowadzone w 2005r.
Lp.
1.
3.
4.
5.
6.

Zastosowany tryb zamówienia
publicznego
Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Negocjacje bez ogłoszenia
Z wolnej ręki
Ogółem

Ilość udzielonych zamówień
Roboty
Dostawy
Usługi
budowlane
7
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
5
5

Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie inwestycji:
1.Projekt wodociągu Krukówko
plan -3000,00 zł
wykonanie - 100%
2. Projekt ulic Bocianowo, Wyzwolenia, Drzewianowska, droga w Witosławiu,
plan – 35500,00 zł
wykonanie – 100 %
3. Wiata przystankowa PKS – Kościuszki
plan – 7500,00 zł
wykonanie – 100%
4. Modernizacja budynku ul. Łobżenicka
plan – 40 000 zł
wykonanie - 100 %
5. Zakup komputera +ksero
plan - 11000 zł
wykonanie - 100%
6. Zakup pomieszczeń biurowych od BS.
plan – 37.000 zł
wykonanie - 100 %
7. Zakup zestawu gminnego sprzętu reagowania
plan – 12500 zł
wykonanie – 100%
8. Budowa gimnazjum w Mroczy
plan – 1 140 000 zł
wykonanie – 100%
9. Budowa sali gimnastycznej w Mroczy
plan – 667 000 zł
wykonanie – 10 %
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Pozostały zakres inwestycji ma być zrealizowany do czerwca 2006 r. na kwotę całkowitą 1 249 229,33 zł
10. Zakup kserokopiarki
plan - 6 000 zł
wykonanie – 100 %
11. Zakup kserokopiarki
plan - 7 300 zł
wykonanie – 100 %
12. Kanalizacja Wiele- Białowieża
plan – 37 000 zł
wykonanie – 100 %
13. Rozbudowa oczyszczalni
plan – 1 398 700 zł
wykonanie – 100 %
14.Budowa piezometrów i odgazowania
plan – 40 000 zł
wykonanie 100 %
15 Uzbrojenie terenu ODJ Wiele
Plan – 18 400 zł
Wykonanie – 100 %
16.Remont oraz modernizacja wraz z rozbudową Wiejskiego domu Kultury w Witosławiu
plan – 480 000 zł
wykonanie – 5%
W ramach zadania wykonano mapki sytuacyjno–wysokościowe, opracowano projekt techniczny,
uzyskano pozwolenie na budowę. W 2006 roku zostanie ogłoszony przetarg i wykonane całe zadanie
inwestycyjne.
17.. Remont oraz modernizacja wraz z rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Rościminie
plan - 5 700 zł
wykonanie –100 %
18. Adaptacja hydroforni w Drążnie
plan – 2800 zł
wykonanie - 100 %
19. Budowa zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Mroczy
20. Inne zadania:
–
Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tut. modernizacji budynku
inwentarskiego - 3 szt,
–
Nadanie numeru nieruchomości - szt. 22,
–
Zarejestrowanie wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszalnych – 113 szt.
–
Przygotowanie decyzji na włączenie do kanalizacji na terenie miasta – 6 szt.
–
Bieżące prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia ulic i dróg,
–
Bieżące prowadzenie spraw związanych z gospodarka mieszkaniową.

6. GMINNE JEDNOSTKI POMOCNICZE
1. Miejskie jednostki pomocnicze (osiedla):
Lp.

Nazwa

Granice obejmujące
nazwy ulic
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Przewodniczący Rady Osiedla

1.

2.

3.

Osiedle nr 1

Osiedle nr 2
„Stare Miasto”

Osiedle nr 3
„Osiedla Młodych”

Agatki, Akacjowa,
Czereśniowa, Dworzec,
22 Lipca, 30-Lecia LWP,
Łabędzkiego, Łobżenicka,
Nakielska, Plac Wolności,
Postępu, Słoneczna,
Zwycięstwa

Bocianowa, Bydgoska,
Drzewianowska, Kościelna,
Kościuszki, Kozia, Krótka,
Leśna, Łąkowa, Ogrodowa,
Plac 1 Maja, Poprzeczna, 5
Stycznia, Śluzowa, Wodna,
Zielona, Żabia

Burmistrza Ciążyńskiego,
Krajeńska, Okrężna Piaskowa,
Piotra, Polna, Rzeczna,
Rzemieślnicza, Witosa,
Wyzwolenia

Andrzej Skowronek

Mieczysław Lubocki

Krzysztof Polewczyński

2. Wykaz jednostek pomocniczych - sołectw:
Lp.

Nazwa

1.

Białowieża

2.

Drążno

3.

Drzewianowo

4.

Izabela

Miejscowość

Pow. ha

Przewodniczący organu
wykonawczego

Białowieża
Orlinek
Jadwigowo

829

Julian Wąs

Drążno
Drążonek

819

Edward Marciniak

Drzewianowo

890

Irena Wiesse

Izabela
Podgórz
Zdrogowo

789

Mieczysław Piasecki
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5.

Jeziorki
Zabartowskie

Jeziorki
Zabartowskie
Rajgród

482

Mirosława Jaczyńska

6.

Kaźmierzewo

Kaźmierzewo

604

Kazimierz Musiał

7.

Kosowo

Kosowo
Kozia Góra
Modrakowo

881

Janusz Heymann

8.

Krukówko

Krukówko

649

Teodor Wiśniewski

9.

Matyldzin

Matyldzin

497

Stefan Łoboda

10.

Ostrowo

Ostrowo
Chwałka
Słupówko

1234

Jan Biliński

11.

Rościmin

Rościmin

1039

Kazimierz Iciek

12.

Samsieczynek

Samsieczynek

325

Eugeniusz Sikorski

13.

Wiele

Wiele
Konstantowo
Dąbrowice

2757

Stanisław Rakowski

14.

Witosław

Witosław
Orle

1634

Zygmunt Bury

15.

Wyrza

Wyrza

1085

Henryk Kwissa
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3. INFRASTRUKTURA SOŁECTW I OSIEDLI ( stan na 31.12.2005r.)
Lp.

Nazwa

Ilość mieszkańców

Obiekty p.pożarowe

1.

Białowieża

307

2.

Drążno

315

remiza OSP, AWRSP

3.

Drzewianowo

286

remiza OSP

4.

Izabela

5.

Obiekty K.O

Obiekty oświatowe

świetlica

Obiekty sportowe

boisko

świetlica

plac

194

świetlica

boisko

Jeziorki Zabartowskie

217

świetlica

6.

Kaźmierzewo

191

świetlica

7.

Kosowo

455

8.

Krukówko

203

9.

Matyldzin

280

10.

Ostrowo

343

11.

Rościmin

279

remiza OSP

12.

Samsieczynek

213

remiza OSP

13.

Wiele

525

14.

Witosław

878

15.

Wyrza

352

16.

m. Mrocza

4231

remiza OSP

świetlica

boisko wiejskie
Niepubliczna Szkoła
Podstawowa

plac szkolny

świetlica

świetlica

plaża

remiza OSP

świetlica, klub

plaża

remiza OSP

Wiejski Dom
Kultury

Szkoła Podstawowa

boisko, sala gimnastyczna,
plażowisko

remiza OSP

MGOKiR

Szkoła Podstawowa,
Przedszkole,
Gimnazjum

stadion, boisko szkolne, sala
gimnastyczna
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4. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Lp. Nazwa jednostki

Jednostki wewnętrzne

Nazwisko i imię
Kierownika / Dyrektora
mgr inż. Marcin Narloch

Siedziba
89 – 115 Mrocza
ul. Łąkowa 7

1.

Zakład Robót Publicznych

2.

Miejsko – Gminny Ośrodek filia – Wiejski Dom Brzóska Andrzej
Kultury i Rekreacji
Kultury w Witosławiu
od 01.05.2005r. - Kamila Łączna

89 – 115 Mrocza
ul. Śluzowa 6

3.

Miejsko – Gminny Ośrodek stołówka Mrocza
Pomocy Społecznej
ul. Łąkowa 5

Aurelia Joachimiak

89 – 115 Mrocza
ul. Łąkowa 7

4.

Gminny
Oświaty

mgr Polewczyńska Hanna

89 – 115 Mrocza
ul. Łąkowa 7

5.

Przedszkole Miejskie

mgr Siuzdak Małgorzata

89 – 115 Mrocza
ul. Łąkowa 5

6.

Szkoła Podstawowa
Mrocza

mgr Wnuk Kazimierz

89 – 115 Mrocza
ul. 30-Lecia LWP

7.

Szkoła Podstawowa
Witosław

mgr Schulz Jarosław

89-114 Witosław

8.

Gimnazjum Mrocza

mgr Radecka-Dubiel Danuta

89 – 115 Mrocza
ul. 30-Lecia LWP

Zespół

Obsługi
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IX. BUDŻET MIASTA I GMINY
Budżet Gminy tworzony jest z dochodów i wydatków. Dochodami Gminy są: dochody własne
i dochody z budżetu państwa tj. subwencje i dotacje. Wydatki Gminy to: wykonanie zadań
własnych i wykonanie zadań zleconych i powierzonych przez administrację rządową.

1.1 Budżet Miasta i Gminy przedstawia się następująco (%):
Budżet Miasta i Gminy Mrocza

2005r.

Dochody ogółem
1. Podatki i opłaty

100,00%
17,75

2. Wpływy z dzierżaw

0,13

3. Wpływu ze sprzedaży mienia

0,31

4. Subwencje
9. Dotacje

47,69
25,74

6. Pozostałe dochody

8,38

Wydatki ogółem
1. Rolnictwo i leśnictwo

100,00%
0,32

2. Utrzymanie oświaty

41,63

3. Pomoc społeczna

24,30

4. Ochrona zdrowia

0,43

5. Utrzymanie administracji
6. Gospodarka komunalna
/infrastruktura, drogi, transport/
7. Utrzymanie OSP

9,48
11,73

8. Kultura

1,86

9. Sport i kultura fizyczna

4,56

10. Utrzymanie Straży Gminnej

1,04

11. Samorządy wiejskie i miejskie

0,39

12. Spłata odsetek
13.Pozostałe /spis rolny, wybory,
referendum/
14. Turystyka i wypoczynek

1,08

15. Różna działalność /promocja ,inne/

0,56

17. Gospodarka mieszkaniowa

0,95

1,38

0,26
0,03

w tym udział inwestycji w wydatkach

20,18
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1.2 Budżet
I. Dochody /w zł/
Wyszczególnienie

2005r.

Dochody ogółem

19.152.822

Dochody bez subwencji oświatowej
i bez dotacji celowych

8.102.347

Dotacje celowe

4.864.317

Dochody ogółem na jednego mieszkańca

2.070,8

Subwencje na zadania oświatowe

6.186.158

II. Wydatki /w zł/
Wyszczególnienie

2005 r.

Wydatki ogółem

18.887.454

Wydatki majątkowe

3.812.058

Wydatki bieżące
/na działalność bieżącą służb i jednostek gminy/

15.075.396

Wydatki majątkowe
/% wydatków ogólnych/

20,18

Wydatki na zadania oświaty

7.862.382

82

KALENDARIUM IMPREZ W MIEŚCIE I GMINIE MROCZA w 2005r.
Lp.

Data
imprezy

Nazwa imprezy

Organizator

1.

9 stycznia

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy

2.

14 stycznia

Spotkanie Noworoczne

3.

27 stycznia

Rocznica wyzwolenia miasta
Mroczy

MGOKiR w Mroczy
Gimnazjum w Mroczy
Szkoła Podstawowa
w Mroczy
UMiG w Mroczy
MGOK w Mroczy
UMiG w Mroczy
MGOK w Mroczy
ZKiBWP w Mroczy
ZHP w Mroczy
ZHP

Miejsce
imprezy
MGOKiR
MGOKiR

Obelisk

ul. Kościuszki

4.

luty
- II dekada

Dzień Myśli Braterskiej

5.

marzec
– I dekada

Gminne eliminacje „Turniej
wiedzy pożarniczej”

6.
7.

kwiecień
1 maj

Gminny konkurs j. niemieckiego
Turniej mini-koszykówki
„O puchar Ziemi Krajeńskiej”

8.

1-3 maj

Obchody „Dni Majowych”

UMiG w Mroczy
MGOKiR w Mroczy

MGOKiR
Park Jagiełły

9.

maj
- I dekada
maj
– I dekada

„Po roku w Unii Europejskiej”

Szkoła Podstawowa
Mrocza
ZHP Mrocza

MGOKiR

10.

Przyrzeczenie harcerskie

11.

7 maja

12.

1 czerwiec

13.

czerwiec

Gminne obchody „Dnia Strażaka”

14.

25-26
czerwiec

- Festyn promocyjno-rekreacyjny
"Rościminiada"

15.

Lipiec –
I dekada
lipiec

16.

Gminne
zawody
sportowopożarnicze dla jednostek OSP
Dzień sportu

Festyn plenerowy dla
społeczeństwa
40-lecie KGW Kaźmierzewo
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Zarząd MG Zw. OSP
RP
UMiG Mrocza
SP Mrocza
SP Mrocza

SP Mrocza
MGOKiR
MGOKiR
Sala
gimnastyczna

SP Mrocza

Zarząd MG Zw. OSP
RP
UMiG Mrocza
SP Mrocza

Stadion
Mrocza

Zarząd MG Zw. OSP
RP
UMiG w Mroczy
MGOKiR w Mroczy
TRZM w Mroczy

OSP Kosowo
Rościmin –

MGOKiR w Mroczy

Park Jagiełły

KGW Kaźmierzewo

Świetlica
wiejska,
boisko

nad jeziorem
Rościmińskim
Małym

17.

13 sierpień

- Obchody "Dni Mroczy"

MGOKiR w Mroczy
UMiG w Mroczy

Stadion
Mrocza

20.

27 sierpnia

„Dożynki Gminne”

Witosław –
plac nad
jeziorem

21.

wrzesień

MGOKiR w Mroczy
UMiG w Mroczy
Sołectwo i KGW
Witosław
MGOKiR w Mroczy

22.

Zakończenie lata
– impreza plenerowa
11 listopada - Obchody "Święta
Niepodległości"
- Wystawa okolicznościowa
- Akademia okolicznościowa
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UMiG w Mroczy
MGOKiR w Mroczy
ZKiBWP w Mroczy
ZHP w Mroczy
Gimnazjum w Mroczy

Park Jagiełły

MGOKiR

