
                           S P R A W O Z D A N I E 
       z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2007 rok

Przyjęty uchwałą Nr III/16/06 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2006 
r .budżet na 2007 rok zakładał dochody w wysokości 21.215.770  zł, a wydatki 
20.835.220 zł. 
Wzrost dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone 
oraz dochodów własnych, zwiększył budżet i na koniec 2007 roku plan 
dochodów zamknął się kwotą 23.090.337,54 zł,  zaś wydatków
 24.141.335,54  zł.
Wydatki które nie znalazły pokrycia w dochodach ,planowano sfinansować 
przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, nadwyżki wolnych 
środków na rachunku bankowym.

D O C H O D Y
Ogółem wykonane zostały w wysokości  24.003.383,95 zł ( zał. Nr 1 ) co 
stanowi 103,9 % realizacji planu w tym:
- dochody własne                                                      9.178.851.79  zł - 103,2 %
- subwencje                                                               5.073.039,00 zł  - 100,0 % 
- udział w podatkach państwowych                          6.165.144,05 zł  - 113,7 % 
- dotacje                                                                    2.996.698,29  zł  -  95,3 % 
- środki z innych żródeł                                               589.650,82  zł  - 105,6 %
                                          
Dochody własne
Podatki i opłaty lokalne  zrealizowano w wysokości  8.393.118,66  zł
i są to:
- podatek od nieruchomości                                         4.977.639,23 zł  -   99,6 % 
- podatek rolny                                                                497.166,14 zł  -  99,4  %
- podatek leśny                                                                    6.690,50 zł  - 111,3  %
- podatek opłacany w formie karty podatkowej                46.046,94 zł  - 131,5 %
- podatek od środków   transportowych                          312.575,16 zł  -  109,7 %
- podatek od spadków i darowizn                                      23.115,50 zł  -   92,5 %
- podatku od czynności cywilno-prawnych                  1.979.329,59 zł  - 139,1 %
- podatek od posiadania psów                                              1.559,80 zł     --   
- opłata targowa                                                                  72.210,00 zł  - 103,2 %
- opłata skarbowa                                                               75.252,98 zł  - 167,2 %
- opłata eksploatacyjna                                                       63.757,00 zł  - 118,8 %
- opłata adiacencka                                                             60.132,76 zł  -  28,8 %
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
   alkoholowych i za korzystanie z tych zezwoleń            203.219,14 zł  -100,1 %
- opłata produktowa                                                                 637,85 zł      --
- opłata za zajęcie pasa drogowego                                     49.790,19 zł      --
- opłata za zgłoszenie do ewidencji działalności 
   gospodarczej                                                                     23.995,88 zł      --
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Uzyskane wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym to kwota 
373.794,38 zł  51,6 %. 
     -    wpływy z dzierżawy, najmu                                    202.645,34 zł 

- wieczystego użytkowania                                          30.857,59 zł
- sprzedaży składników majątku                                140.291,45 zł
 

Pozostałe dochody własne w kwocie 411.938,75 zł  to :
- opłaty z usług cmentarnych                                                  2.100,00 zł 
- odsetki podatników z tytułu nieterminowych
   wpłat podatków i opłat                                                      60.914,85  zł
- pozostałe odsetki                                                                     326,92  zł
- odsetki od środków na r-ch bankowych i lokat 
   pieniężnych                                                                       231.675,59 zł
- wynajem sal lekcyjnych ,sal sportowych                            30.008,41 zł      
-  usługa (wynajem) autokar szkolny                                         979,05  zł  
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym
   w Kołbaskowie                                                                    58.861,68 zł
-  dochód uzyskiwany w związku z realizacją zadań
   z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
   zleconych (5 % wpływów)                                                     3.840,44 zł
  - rozliczeń z lat ubiegłych,zwrotów za energię 
   elektryczną, koszty post.sądowego ,pieniężne darowizny    19.792,57 zł 
  -  wynagrodzenie płatnika (sprzedaż znaków skarbowych,
    podatek dochodowy)                                                              2.255,24 zł
  - udzielenie koncesji na poszukiwania i rozpoznawania
    złóż ropy naftowej i gazu ziemnego                                          678,00 zł
  -  licencja na taxi                                                                          500,00 zł

Udziały w podatkach państwowych
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu  państwa to kwota 
6.165.144,05 zł , 113,7 % w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych                5.640.464,00 zł    112,8 %
- podatek dochodowy od osób prawnych                     524.680,05 zł    124,9 %

Subwencje
Otrzymane subwencje  wynoszą  5.073.039,00 zł , co stanowi  100,00 % 
realizacji planu i obejmują:
- część oświatową  subwencji ogólnej                        4.608.871,00 zł
- część  równoważącą subwencji ogólnej                        48.959,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej                      415.209,00 zł

Dotacje celowe
Z łącznej kwoty otrzymanych dotacji celowych 2.996.698,29 zł , przypada na:
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1. zadania zlecone  z zakresu administracji rządowej  2.461.192,71 zł (zał.Nr.6) 
94,8 %
  w tym na :
  -  pomoc społeczną                                             2.231.606,51 zł
  -  administrację rządową                                         83.907,00 zł 
  -  aktualizację rejestru wyborców,
      wybory do rad gmin, Sejmu i Senatu                  17.238,66 zł
  -  zwrot podatku akcyzowego dla
     producentów rolnych                                         128.440,54 zł  
2. zadania własne                                                                        515.286,31 zł
   w tym na :
   - oświatę i wychowanie                                          81.827,00 zł
   - opiekę społeczną                                                299.483,06 zł
   - edukacyjną opiekę wychowawczą                       74.793,20 zł
   - transport i łączność                                              51.030,08 zł
   - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska       8.152,97 zł
3. zadania realizowane na podstawie porozumień
    między jst (przedszkola)                                                            20.219,27 zł

Środki z innych żródeł
Otrzymano 589.650,82 zł z tego:

- 100.336,80 zł  na realizację w szkołach z terenu gminy Kołbaskowo, 
programów „Szkoła Marzeń „ CLIMATIC ,

- 106.588,46 zł z Powiatowego Urzędu Pracy na roboty publiczne,
- 382.726,56 zł środki z UE dofinansowanie zadania” Przebudowa drogi 

gminnej z odprowadzeniem wód deszczowych w Kołbaskowie”.

Łączne skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków , udzielonych ulg i 
zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych),umorzeń wynikających z decyzji 
wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa 
( umorzenia) to 1.053.904,02 zł i stanowi to 4,4 % dochodów gminy.

Na zrealizowane dochody stanowiące 103,9 % kwot zaplanowanych złożyły się 
wyższe o 3,2 %  od przewidywanych dochody własne z tytułu podatku od 
czynności cywilno-prawnych , podatku opłacanego w formie karty podatkowej i 
podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej oraz opłaty 
eksploatacyjnej. Kwoty wyższe od planowanych uzyskano również w udziałach 
w podatku dochodowym od osób fizycznych  ( 12,8 %) i osób prawnych ( 24,9 
%).
Nie uzyskano planowanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych z 
uwagi na przedłużające się terminy opracowywania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.
Nie wykorzystano w całości  przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa ( 
95,3 % ) szczególnie w dziale opieka społeczna z uwagi na zmniejszenie się 
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liczby osób uprawnionych do świadczeń, co wynika między innymi z poprawy 
sytuacji materialnej dotychczasowych świadczeniobiorców, nieprzedłużeniem 
uprawnień do świadczeń ze względów zdrowotnych, mniejszy niż 
prognozowano przyrost nowych świadczeniobiorców.
                                         
W Y D A T K I
Poniesione w 2007 roku wydatki z budżetu gminy to kwota 21.623.812,47 zł 
( zał.2 ) i stanowi to  89,6 % realizacji planu, z czego:
-     3.713.654,31 zł  to wydatki na inwestycję i stanowi to  17,2 % wydatków   
                              ogółem,
-  17.910.158,16 zł  to wydatki bieżące i stanowi to 82,8 % wydatków   
                              ogółem.
W 2007 roku zrealizowane wydatki budżetowe stanowiły 90,1 % uzyskanych 
dochodów. 
Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 91,9 % natomiast inwestycyjne 
79,9 %.
Niepełna realizacja zaplanowanych na 2007 rok wydatków budżetowych 
związana jest m.in.z opóżnienieniem  wdrażania programów operacyjnych z 
których gmina zamierzała pozyskać fundusze na realizacje inwestycji .Jak 
również to ,że niektóre zlecone do wykonania prace  przeszły do realizacji na 
rok 2008 , dotyczy to m.in.. prac związanych ze zmianami do planów 
miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz wydłużające się terminy 
wykonania prac geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości.

Natomiast w stosunku do 2006 roku wydatki wzrosły o 16,2 %  z czego bieżące 
o 11,1 %, a majątkowe o 49,3 %.

 W ramach wydatków inwestycyjnych ( zał.Nr 11) finansowano :
  1. w zakresie dróg – 2.571.824,17 zł :
       -    Przebudowa drogi gminnej w Bedargowie                 1.389.032,00  zł 

 -   Przebudowa drogi gminnej wraz z zatokami parkingowymi w
 w mjsc.Przecław działki nr 32,2/42,3/3,2/120,82/3
 82/8,2/196,82/5,2/183,2/112,2/26,2/27                        972.952,20 zł

        -   Przebudowa drogi gminnej w Siadle-Dolnym                    5.856,00 zł
  -   Budowa ciagu pieszo-rowerowego na odcinku drogi
       Krajowej Nr 13 od skrzyżowania z drogą powiatową 
       m.Rajkowo do skrzyżowania z drogą do osiedla
       Tęczowe m.Warzymice                                                    100.000,00 zł    
  -   Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania 
      ciągu pieszego na działkach nr 34 i 7/10 w Przecławiu     103.983,97 zł

2. w zakresie działalności usługowej 337.139,73 zł:
        -   Rozbudowa cmentarza komunalnego w Będargowie       337.139,73  zł
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3. w zakresie administracji publicznej 232.991,49 zł :
  -   Docieplenie ścian zewnętrznych wraz ze zmianą elewacji

Zewnętrznej budynku administracyjnego Urzędu
Gminy Kołbaskowo                                                          232.991,49 zł

4. w zakresie oświaty i wychowania 54.933,25 zł :
-  Budowa Europejskiego Centrum Wsparcia Młodzieży
     w Przecławiu 

                 w tym:
                 -  Budowa  Pawilonu żywieniowego na nieruchomości Zespołu 
                     Szkół w Przecławiu”                                                   31.000,20 zł

     -   Budowa gimnazjum na nieruchomości ZS w Przecławiu  5.633,05 zł
  zmiany w dokumentacji projektowej .                                   

            -   Budowa boiska szkolnego w Kołbaskowie                     18.300,00 zł

5. w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska  37.780,00 zł:
      -  Oświetlenie drogi krajowej Nr 13 od m.Przecław do

 Granicy administracyjnej m.Szczecina wraz z oświetleniem
 ściezki rowerowej i chodnika na odcinku administracyjnej
 m. Szczecina do wjazdu na osiedle Zielone Pole                  8.500,00zł

           -   Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
               Autostrady A6 – projekt budowlany                                   29.280,00 zł

6. w zakresie kultury fizycznej i sportu 138.146,14 zł :
           -  Trybuny dla widzów na boisku piłki nożnej 
               w Przecławiu                                                                      138.146,14 zł

7. zakupy inwestycyjne                                                                    340.839,53 zł: 
                - zestawy komputerowe,urządzenia
                  techniczne                                                      51.001,46 zł
                - zakup sprzętu AGD do stołówki w SP          14.377,09 zł
                - grunty ,urządzenia wodociągowe 
                   i kanalizacyjne                                            120.168,98 zł
                - zakup samochodu pożarniczego                  103.700,00 zł
                - zakup ciężkiego samochodu pożarniczego    30.000,00 zł 
                 - zakup videorejestratora                                   5.000,00 zł
                 - zakup kontenerów socjalnych na boiska       16.592,00 zł
Finansowane ze środków własnych .

Na zadania zlecone wydano łącznie 2.461.192,71 zł ( zał. Nr 6 ) 
finansowano wydatki w zakresie:
-    rolnictwa i łowiectwa                                                           128.440,54 zł
-    administracji publicznej                                                         83.907,00 zł
-    urzędów naczelnych organów władzy
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     państwowej ,kontroli i ochrony prawa
     oraz sądownictwa                                                                   17.238,66 zł
-    pomocy społecznej                                                            2.231.606,51 zł
     
Z budżetu Gminy udzielono dotacji na kwotę 1.220.125,06 zł i stanowi to 5,6 % 
wydatków ogółem ( zał. Nr 9-10).

Wydatki w układzie działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do planu ( zał. 
Nr 2) przedstawiają się  następująco:

I. Dział 010 - Rolnictwo  i łowiectwo                             141.017,82 zł – 99,3 % 
  z tego :
1. Izby rolnicze                                                                            10.117,28 zł       
    1) wpłata gminy do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej        9.519,53 zł  
     2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                           597.75 zł 
      - sporządzenie spisu wyborców ( wybory do Izb)    

2. Pozostała działalność                                                            130.900,54 zł   
     1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne                             2.217,32 zł
     2) zakup materiałów i wyposażenia                                         1.500,00 zł
     3) zakup usług pozostałych                                                      1.261,12 zł
     4) różne opłaty i składki                                                       125.922,10 zł
     w tym:
      - prenumerata Aktualności  Rolniczych             960,00 zł
      - zwrot podatku akcyzowego producentom
         rolnym                                                       128.440,54 zł
      - konkurs wieńców dożynkowych                    1.500,00 zł 

II. Lesnictwo                                                                      1.500,00 zł  - 100,0 %  
  dokarmianie zwierzyny.

III. Dział 600 – Transport  i łączność                        3.511.700,16  zł – 83,3 % 
z tego:
1. Lokalny transport zbiorowy                                                         393.447,15 zł
    Przewozy pasażerskie na terenie gminy :

1)  autobusy PKS                                    226.328,87 zł
2)  autobus linia 81                                 167.118,28  zł

2. Drogi publiczne gminne                                                        2.944.638,87 zł
    Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych              
    w tym:
     1)zakup materiałów i wyposażenia                                           620,04 zł
      a)  zakup żuzlu,  kruszywa                              620,04 zł
     2) zakup usług remontowych                                              347.042,75 zł
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         wyrównanie i uzupełnienie ubytków, utwardzenie :
           -  droga Kurów                                        43.446,25 zł
           - chodnik Kołbaskowo                            18.557,35 zł
           - droga Kołbaskowo(cmentarz)              31.524,80 zł
           - droga Stobno                                         10.980,00 zł
           - droga Rosówek                                      25.620,00 zł
           -  droga Ustowo                                       23.723,75 zł
           -  droga Przecław                                     35.380,00 zł
           -  droga Przylep                                             524,54 zł
           -  droga Siadło-Dolne                               17.568,00 zł 
           -  droga Moczyły                                      63.135,00 zł
           -  droga Pargowo                                      31.895,68 zł
           -  droga Siadło-Górne                               40.020,88 zł 
           -  droga Ostoja                                            4.666,50 zł

3) zakup usług pozostałych                                                      22.461,91 zł
    a) odśnieżanie dróg                                       1.300,20 zł
    b) wywóz odpadów z poboczy dróg (Kurów)  539,28 zł

         c) dzierżawa skrzyni na piasek                      3.135,40 zł
         d) dzierżawa terenu na składowanie żużlu    3.355,00 zł
         e) koszenie traw w pasie drogowym                 577,83 zł
         f) usługa geodezyjna związana z pomiarem
            wszelkich obiektów użytkowanych
            w pasie drogi obręb Ustowo                       9.150,00 zł
        g)  usługa – roboty ziemne Kołbskowo,Rosówko    4.404,20 zł 
     4) różne opłaty i składki                                                               2.690,00 zł   
         ubezpieczenie OC dróg

5) inwestycje:                                                                         2.571.824,17 zł
  a) Przebudowa drogi gminnej w Siadle-Dolnym    5.856,00 zł
      usługa geodezyjna                                             
   b) Przebudowa drogi gminnej w m. Przecław” - 103.983,97 zł 
   c) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na 
       odcinku drogi krajowej Nr 13 od 
       skrzyżowania z drogą powiatową
       m.Rajkowo do skrzyżowania z drogą
       do osiedla Tęczowe m.Warzymice               - 100.000,00 zł

d) Przebudowa drogi gminnej wraz z 
      zatokami parkingowymi w mjsc.Przecław

 działki nr 32,2/42,3/3,2/120,82/3
          82/8,2/196,82/5,2/183,2/112,2/26,2/27    -  972.952,20 zł
          ( w tym wydatki niewygasające 960.203,20 zł)

e) Przebudowa drogi gminnej w Bedargowie - 1.389.032,00  zł   
( w tym wydatki niewygasające  1.102.044,30 zł) 

                                                     
3. Pozostała działalność                                                                 173.614,14 zł
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   - finansowanie utrzymania ulic, placów,
      przystanków autobusowych                                                     171.790,99 zł 
      w tym:   
  1)zakup materiałów i wyposażenia                                               27.054,91 zł
     a) zakup farby na place zabaw                           632,11 zł
     b) materiały budowl. ogrodzenie S.Górne      4.889,95 zł
     c) zakup paliwa i części do kosiarek             12.992,85 zł
     d) wyposażenie w sprzęt placów zabaw
         Siadło-Górne,Siadło-Dolne,Moczyły          8.540,00 zł 
  2) zakup usług remontowych                                                    16.450,00 zł
        a) remont urządzeń na placach
             zabaw                                                      12.050,00 zł
        b) naprawa wiat przystankowych
            w m.Przecław                                            4.000,00 zł                    
  3)zakup usług pozostałych                                                       128.686,08 zł
       a) sprzątanie ulic i placów                            29.193,55 zł
       b) ogrodzenie placu zabaw m.Rosówko,
            Rajkowo,Ostoja                                       22.500,00 zł
       c) zakup i montaz ławek m.Kołbaskowo          520,00 zł
       d) opracowanie audytu bezpieczeństwa dot.
            placów zabaw                                             2.013,00 zł
       e) wywóz nieczystości  stałych                       1.767,64 zł
       f) koszenie trawników                                   71.312,49 zł
       g) ustawienie znaków i tablic                             990,00 zł
       h) usługi transportowe                                          60,00 zł
       i)  dzierżawa skrzyni na piasek                           329,40 zł

  - roboty publiczne                                                                         1.823,15  zł
       1)wynagrodzenia i pochodne                            1.740,23 zł
       2) składki na PFRON                                             38,92 zł
       4) zakup usług zdrowotnych                                  44,00 zł

IV.  Dział 630- Turystyka                                                    14.999,90 zł -  99,9 %
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  

1) zakup usług pozostałych                                                     14.999,99 zł
    koncepcja budowy produktu turystyczno-rekreacyjnego
    w oparciu o trójkąt turystycznych możliwości: sport,rekreacja-
    aktywny wypoczynek

V.     Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa                     412.407,43 zł – 72,3 %
     z tego:

1. Gospodarka gruntami, nieruchomościami                              160.052,82 zł   
 1) zakup usług pozostałych                                                          39.883,84 zł 
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      a) wyceny nieruchomości                                22.448,00 zł
      b) opłaty notarialne, skarbowe, sądowe            3.756,68 zł    
      c) opłata roczna za wyłączenie działki              1.157,95 zł 
      d) usługi prawne                                                5.856,00 zł  
      e) wypisy z rejestru gruntu                                2.932,01 zł   
      f) ogłoszenia                                                      3.733,20 zł 
2)zakupy inwestycyjne                                                                 120.168,98 zł 
   w tym:
       a) urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe , przepompownia
            ścieków w   m.Warzymice , Kurów,Smolęcin ,
            Siadło-Górne                                              97.240,98 zł
        b) grunty na poszerzenie drogi gminnej 
             w m.Moczyły i Karwowo                         22.928,00 zł

2. Pozostała działalność                                                               252.354,61 zł
Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi                
     w tym:
  1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                      336,96 zł
      a) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej            336,96 zł
  2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                        52.844,97 zł
  3) odpis na ZFŚS                                                                            804,60 zł
  4) wpłaty na PFRON                                                                      110,65 zł
  5) zakup materiałów i wyposażenia                                             2.274,68 zł
     a) zakup środków czystości                                    565.88 zł
     b) zakup materiałów budowlanych                      1.458,80 zł
     c) karta telefoniczna                                                250,00 zł
  6) energia,woda,gaz                                                                   73.728,57  zł   
  7) zakup usług remontowych                                                      10.081,00 zł

a) prace remontowe w budynku w Przecławiu
(MEX Market)                                                 8.000,00 zł

b) wymiana drzwi w budynku nr  
       105 Kołbaskowo                                            1.099,00 zł
c) przegląd instalacji gazowej w budynkach
      komunalnych                                                      982,00 zł

  8) zakup usług pozostałych                                                        112.173,18 zł 
     a) konserwacja,serwisy kotłowni                          2.774,66 zł
     b) wywóz nieczystości stałych                              3.232,88 zł
     c) ładowanie gaśnic                                                  531,31 zł
     d) ochrona obiektów(Kołbaskowo,Barnisław)  102.014,45 zł
     e) inwentaryzacja budowlana obiektu 
        w Kurowie i Bobolinie                                       3.172,00 zł
     f) opłata za ścieki                                                      447,88 zł
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VI.  Dział 710- Działalność usługowa                          770.706,00  zł -  78,6 %
   w tym sfinansowano :

1. Plany zagospodarowania przestrzennego                          
Gminy                                                                                       352.767,85 zł

         z tego:
    1) wynagrodzenia  komisji  architektoniczno-urbanistycznej 
        z kosztami ekspertyz i kooreferatów                                          21.000,00 zł 
     2) zakup usług pozostałych                                                          331.767,85 zł

a) sporządzenie planów miejscowych wraz
            z przygotowaniem opracowań okołoplanistych
             tj.prognoz oddziaływania na środowisko,
             prognoz skutków finansowych, ekofizjografii
             map do planowania  przestrzennego              303.903,05 zł
             w tym:
             - usługi geodezyjne, wtórniki map do planowania
                przestrzennego obręb Kołbaskowo, Rajkowo,
                Przecław                                                       197.994,85 zł      
             -  publikacja planu m.Kamieniec                        2.928,00 zł
             -  ogłoszenia                                                        4.526,20 zł
             -  projekt miejscowego planu zagospodarowania
                 przestrzennego                                               98.454,00 zł
                  dla miejsc.:
                     1.Rajkowo              23.277,60 zł
                     2. Przecław            46.189,20 zł
                     3. Warzymice         15.372,00 zł
                     4. Siadło-Górne       9.223,20 zł
                     5. Kołbaskowo         4.392,00 zł          
       b) sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu
            lokalizacji celu publicznego, decyzji 
            o warunkach zabudowy                                                 27.864,80 zł 
 
  2.  Opracowania geodezyjne, kartograficzne                                     71.916,00 zł
         sfinansowano podziały geodezyjne, zakup map
         geodezyjnych, wznowienia granic z tego:
         1) wynagrodzenia bezosobowe                                            3.439,20 zł
         2) zakup usług pozostałych                                                68.476,80 zł     

3.  Cmentarze komunalne                                                               346.022,15 zł
     ( Kołbaskowo, Bedargowo)                                                    
    1) zakup usług pozostałych                                                            8.882,42 zł 

          a) wywóz nieczystości  stałych                 4.896,32 zł
        b) prace porządkowe                                             3.986,10 zł
     2) finansowanie inwestycji                                                   337.139,73 zł
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       ”Rozbudowa cmentarza komunalnego w Będargowie „

VII. Dział 750- Administracja publiczna                 2.824.760,19  zł – 96,1 %

Wydatki w zakresie administracji obejmują finansowanie zadań własnych
i zleconych.

Na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej 
gmina wydała                                                                   83.907,00 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne 83.033,08 zł
     
Ze środków własnych  finansowano  wydatki:

1.  Rady Gminy                                                                           165.601,31 zł
      w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych                          150.576,05 zł
a)diety radnych                                        150.576,05 zł

     2) zakup materiałów i wyposażenia                                          1.391,95 zł
         a) artykuły spożywcze                                    984,47 zł
         b) materiały biurowe                                       267,48 zł
         c) kwiaty                                                         140,00 zł
     3) zakup usług pozostałych                                                      13.470,12 zł
         a) obsługa prawna                                       12.627,00 zł
         b) szkolenia                                                      360,00 zł
         c) ogłoszenia prasowe                                      483,12 zł
     4) zwrot kosztów podróży służbowych                                        163,19 zł

2. Urzędu Gminy                                                                     2.407.604,91 zł
    w tym:
     1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                    996,84 zł
        a) ekwiwalent za pranie odzieży                     996,84 zł
   2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     1.580.938,46 zł
    3) odpis na ZFŚS                                                                       18.706,95 zł
    4) składki na PFRON                                                                  2.554,15 zł
    5) zakup materiałów i wyposażenia                                         103.524,49 zł
        a) paliwo, części do samochodu                    17.220,29 zł
        b) materiały biurowe, druki                            23.484,58 zł
        c) czasopisma,książki                                     28.134,94 zł
        d) meble biurowe                                            10.555,78 zł
        e) pozostałe wyposażenie
            ( wykładziny podłogowe,żaluzje,
              czajniki,telefony,odkurzacz,tablice
              tablice korkowe, tabliczki na drzwi,
              podgrzewacze do wody, zlew,nożyce)        8.716,40 zł
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        f) kwiaty, krzewy                                                  797,00 zł
        g) środki czystości                                              5.445,94 zł
        h) art.spożywcze(kawa,herbata,napoje,ciastka) 1.784,89 zł
        i) materiały do napraw i konserwacji sprzętu
            biurowego, remontów                                    3.284,92 zł
         j) częściowy zwrot zakupu okularów                3.062,75 zł
         k) zakup biletów postojowych                             600,00 zł
         l) flagi, starodruki                                                 437,00 zł
    6) energia , woda, gaz                                                                  34.978,12 zł
    7) zakup usług remontowych                                                      85.983,34 zł
        a) remonty bieżące pomieszczeń biurowych     60.813,50 zł
        b) naprawy samochodu osobowego służb.          6.377,99 zł
        c) remont pieca c.o.                                             7.871,44 zł
        d) wymiana oświetlenia i zasilania
            energetycznego                                                7.428,21 zł
        e) remont kosiarki, ksera                                      1.600,51 zł
        f) montaż odpowietrzników,wymiana szyby       1.891,69 zł 
    8)  zakup usług zdrowotnych(badania pracowników)                       823,50 zł
    9) zakup usług pozostałych                                                         215.289,90 zł
        a) opłaty pocztowe                                             62.468,42 zł
        b) usługi grawerskie                                             1.571,60 zł
        c) transport i ochrona wartości pieniężnych        1.220,00 zł
        d) ochrona obiektu                                               7.944,64 zł
        e) wywóz nieczystości stałych                             2.361,06 zł
        f) opłata za ścieki                                                    689,36 zł 
        e) usł.dot. samochodu służbowego                         677,33  zł
        g) serwis kotłowni gazowej i dozór techniczny    2.957,68 zł
        h) usługi introligatorskie                                      1.342,00 zł
        i) szkolenia                                                         13.242,79 zł
        j) obsługa prawna                                                53.802,00 zł     
        k) usługi informatyczne                                       24.642,92 zł
        l) konserwacja systemu alarmowego                     6.117,67 zł
        ł) nadzór i serwisowanie centralki telefonicznej   3.172,00 zł
       m) czesne pracowników studiujących                    5.800,00 zł
       n) konserwacja, naprawa sprzętu biurowego          2.931,66 zł
       o) ogłoszenia prasowe                                                667,73 zł
       p) usługi transportowe                                                292,80 zł
       r) ładowanie gaśnic                                                  1.587,83 zł
       s) oplata RTV                                                              307,50 zł
       t) koszty postępowania egzekucyjnego, 
           sądowego                                                              9.815,71 zł 
       u) konserwacja podłóg,mycie okien                         2.034,50 zł
       w) opłata recyklingowa                                                146,40 zł
       z) usługi reklamowe                                                  2.440,00 zł
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       ż) montaż sygnalizatora zewnętrznego
           systemu SWIN                                                         262,30 zł
       y) abonament za roczne korzystanie 
           z konta pocztowego w sieci gminy polskie.pl           94,00 zł
      x) zabudowa szafy                                                      6.700,00 zł
   10) zakup usług dostępu do sieci internet                                       7.250,40 zł
   11) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
         telefonii komórkowej                                                                6.050,55 zł
   12) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
          telefonii stacjonarnej                                                              16.891,18 zł 
   13) koszty podróży służbowych                                                    11.741,85 zł
   14) różne opłaty i składki                                                                9.324,00 zł
   15) pozostałe odsetki                                                                            37,98 zł
   16) zakup materiałów papierniczych do sprzętu
         drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                6.160,34 zł
   17) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów
          i licencji                                                                                  30.966,99 zł
   18) wydatki inwestycyjne                                                            275.385,87 zł
      a) docieplenie ścian zewnętrznych wraz ze zmianą
          elewacji zewnętrznej budynku administarcyjnego
          UG Kołbaskowo                                                        232.991,49 zł
       b) zakupy inwestycyjne  ( komputery,kserokopiarka)   42.394,38 zł 
 
3.  Pozostała działalność                                                                 167.646,97 zł
     w tym:
     - wydatki na rzecz osób fizycznych                                               1.023.20 zł
     - wynagrodzenia, i pochodne                                                       34.757,37 zł
     - zakup materiałów i wyposażenia                                               16.822,01 zł
     - zakup usług pozostałych                                                            87.424,79 zł
     - podróże służbowe krajowe                                                             958,20 zł
     - różne opłaty i składki                                                                 26.661,40 zł
      z tego:

     1)finansowanie gazetki gminnej                                                7.660,21 zł
       z tego:
         a) wynagrodzenia i pochodne                              1.773,01 zł
         b) zakup nagród                                                        80,00 zł
        c) usługi poligraficzne i fotograficzne                  5.807,20 zł

     2) sołtysi                                                                                    47.328,17 zł
       z tego: - wynagrodzenia prowizyjne            29.066,27 zł
                   - wynagrodzenia z pochodnymi         3.918,09 zł
                   - zwrot za abon.telefon.prenumerata
                      Poradnik sołtysa                             14.343,81 zł
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     3) promocja gminy                                                                   75.848,21 zł
        a) utrzymanie i odnowienie domeny  Kołbaskowo         610,00 zł
        b) Baza Gmin                                                                1.220,00 zł
        c) katalog o Gminie Kołbaskowo w dwóch
            wersjach jęz. :polskiej i niemieckiej                        12.200,00 zł
        d) film promocyjny o Gminie                                      24.400,00 zł
        e) kalendarz trójdzielny na 2008 r.                                4.026,00 zł
        f) materiały promocyjne                                               33.392,21 zł 
           ( koszulki z nadrukiem, smycze reklamowe,
              gadżety, flagi z herbem gminy).
             
     4)opłaty bankowe                                                                       6.590,32 zł

     5) opłaty i składki                                                                      26.661,40 zł
(  Stowarzyszenie Gmin Polskich  Euroreg.POMERANIA,
  Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,
   Stowarzyszenie, Związku Miast i Gmin Nadodrzańskich
   Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej,
   Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego
   Powiatu Polickiego  ).

    6) pozostałe wydatki                                                                      3.558,66 zł
       -  Gminne Centrum Informacji –   2.940,66 zł
       -  nagroda z tytułu jubileuszu długoletniego pożycia
           małżeńskiego                                618,00 zł

VIII. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy  państwowej, kontroli
                            i ochrony prawa oraz sądownictwa    17.467,86  zł – 87,0%

Wydatki realizowane ze środków  budżetu państwa :
1) związane z prowadzeniem w 2007 roku stałego rejestru
    wyborców                                                                                   1.320,00 zł
      w tym wynagrodzenia i pochodne     1.320,00 zł
2) wybory do Sejmu i Senatu                                                         9.479,20 zł  
    w tym wynagrodzenia i pochodne     3.895,07 zł
3) wyborów uzupełniających do rad gmin                                     6.668,66 zł
    w tym wynagrodzenia i pochodne     1.444,98 zł

IX. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne 
                          i ochrona p/pożarowa                         350.738,70  zł -  89,5%

1. Komendy Powiatowe Policji                                                   12.999,99 zł
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1) zakup materiałów i wyposażenia                                        7.999,99 zł
a) zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Mierzynie 

    2) finansowanie zadań inwestycyjnych                                     5.000,00 zł
        dofinansowanie zakupu videorejestratora 

2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                 30.000,00 zł
     dotacja na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego
     dla Komendy powiatowej Państwowej Straży 
     Pożarnej w Policach- wydatki niewygasające    30.000,00 zł.

3.Ochotnicze straże pożarne                                                       306.879,36 zł
Finansowano utrzymanie jednostek OSP z terenu gminy 
     (Kołbaskowo , Smolęcin) 
    w tym:
    1) wydatki osobowe nie zaliczone do 
         wynagrodzeń                                                                       20.338,52 zł
        a) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych  20.338,52 zł
    2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                       17.204,68 zł
    3) odpis na ZFŚS                                                                           402,30 zł
    4) wpłata na PFRON                                                                      206,90 zł
    5) zakup materiałów i wyposażenia                                          91.325,29 zł
       a) zakup paliwa,oleju                                           67.803,30 zł
       b) zakup części do samochodów pożarniczych,
           do piły STHIL i wyposażenie w sprzęt
            pożarniczy                                                       19.479,80 zł
       c) zakup art.spożywczych                                      3.308,92 zł
       d) zakup kwiatów                                                      109,90 zł
       e) materiały budowlane                                             623,37 zł 
    6) energia woda gaz                                                                     4.871,55 zł
    7) zakup usług remontowych                                                     48.082,64 zł
       a) remonty bieżące obiektów OSP                           5.103,94 zł
       b) naprawy samochodów pożarniczych                 18.700,70 zł           
       c) projekt przebudowy remizy OSP Kołbaskowo  24.278,00 zł
    8) zakup usług zdrowotnych                                                            100,00 zł
        a) badanie lekarskie okresowe kierowcy                  100,00 zł
    9) zakup usług pozostałych                                                         17.572,69 zł 
        a) szkolenia                                                            3.500,00 zł
        b) konserwacja, naprawa sprzętu pożarn.                 879,62 zł
        c) Dni Strażaka, zawody strażackie                       7.000,00 zł 
        d)obóz szkoleniowo-wypoczynkowy MDP           1.500,00 zł
        e) abonament systemu MEMO-CLASIC               1.756,80 zł
        f) ładowanie gaśnic                                                 1.130,33 zł
        g) wywóz nieczystości stałych                                   902,25 zł
        i) przeglądy techniczne samochodów                        354,99 zł
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        j) poz. usługi (reklamowa,ślusarskie,)                       548,70 zł
     9) opłaty ,składki( ubezpieczenie NW,OC)                                 2.806,00 zł
    10) podróże służbowe krajowe                                                        268,79 zł
    11) zakupy inwestycyjne                                                           103.700,00 zł
          zakup wozu strażackiego

2. Obrona cywilna                                                                                   759,35 zł
   Zadania z zakresu obrony cywilnej.                                     

3. Pozostała działalność                                                                            100,00 zł
    Zabezpieczenie medyczne podczas usuwania niewybuchu.

X. Dział 757- Obsługa długu publicznego                 204.790,66 zł -  64,4%

Odsetki od pożyczek , kredytów krajowych                                               
    
XI. Dział 801- Oświata i wychowanie                     8.224.952,90 zł – 98,2%

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczyła w 2007 roku 38,0 %  budżetu.
z tego : 
- 4.608.871,00 zł  tj. 56,0 %  stanowią środki z  subwencji oświatowej, 
- 3.433.918,10 zł  tj. 41,8 %  środki własne budżetu gminy,
-      69.810,00 zł  tj    0,8 %  środki z budżetu państwa
-    112.353,80 zł  tj.   1,4 %  środki z innych żródeł.

Gmina finansuje 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 6 oddziałów 
przedszkolnych oraz  1 przedszkole publiczne .

1. Szkoły podstawowe                                                                4.335.916,89 zł
w tym:
    1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                      3.004.667,97 zł
        z tego 20.632,00 zł dotacja z budżetu państwa
    2) odpis na ZFŚS                                                                        149.960,00 zł
    3) wydatki osobowe niezaliczone do
        wynagrodzeń                                                                          194.745,51 zł
        a) dodatki mieszkaniowe                               60.067,61 zł    
        b) dodatki wiejskie                                      125.519,66 zł
        c) przydziały bhp, dodatek za pranie              9.158,24 zł
    6) zakup materiałów i wyposażenia                                              80.301,86 zł
       a)środki czystości                                           18.242,79 zł
       b) materiały biurowe                                         8.638,46 zł
       c) zakup artykułów gospodarczych                 22.114,35 zł
       d)czasopisma, książki                                        4.398,30 zł
       e) wyposażenie dla szkół                                  19.984,29 zł
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           (stoliki, krzesła,odkurzacz,kosiarka)
       f) akcesoria komputerowe                                   1.677,50 zł
       g) materiały do realizacji projektu CLIMATIC    5.246,17 zł
    7) zakup pomocy naukowych,dydaktycznych                                 9.692,08 zł
    8) energia , woda, gaz                                                                  212.344,50 zł
    9) remonty szkół :                                                                         482.691,75 zł
       a) ZPO Kołbaskowo                         285.475,01
           - remont chodnika                   10.000,00 zł 
           - remont sali gimnastycznej  130.446,64 zł   
           - remont dachu                      145.028,37 zł   
       b) SP w Będargowie                       21.216,74 zł
           - naprawa dachu, malowanie sal
       c) ZS w Przecławiu                       176.000,00 zł
           ( naprawa dachu) 
   10) zakup usług pozostałych                                                          120.971,05 zł
         a) serwisy kotłowni                                         27.283,93 zł
         b) usługi prawne                                                9.516,00 zł
         c) serwis informatyczny                                   13.009,65 zł
         d) monitoring alarmu, serwis                             4.457,88 zł
         e) konserwacja  i naprawa sprzętu                     9.233,39 zł 

f) szkolenia i badania lekarskie pracowników,
czesne pracowników                                   10.279,27 zł

         g) porto,opłaty bankowe,abonament RTV         4.750,68 zł
         h) wyk.żaluzji, instalacji elektrycznej                7.571,49 zł
          i)  usługi kominiarskie                                        6.410,87 zł
          j) opłata za ścieki                                                6.617,68 zł      

   k) usługi związane z realizacją projektu
             CLIMATIC                                                       1.393,50 zł
          l) kontynuacja projektu Szkoła Marzeń             20.446,71 zł
              ( nauka pływania)
    11) zakup usług internetowych                                                        2.393,66 zł
     12)opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
          telefonii komórkowej                                                                   524,67 zł 
    13) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
          telefonii stacjonarnej                                                                  9.060,45 zł
    14) podróże służbowe krajowe                                                        2.561,83 zł
    15) podróże służbowe zagraniczne                                                  1.865,77 zł
    16) składki / ubezpieczenia mienia )                                                4.160,00 zł
    17) podatek od nieruchomości                                                            225,00 zł
    18) zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
        drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                      620,32 zł
    18) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
        i licencji                                                                                        8.677,27 zł
    19) wydatki na inwestycję                                                              50.453,20 zł
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         z tego:
        a) budowa pawilonu żywieniowego w Przecławiu    31.000,20 zł
        b) budowa boiska szkolnego w Kołbaskowie            18.300,00 zł
        c) zakupy inwestycyjne  ( zestawy komputerowe).       1.153,00 zł
Liczba oddziałów w szkołach podstawowych wynosi 35 , uczniów jest 617.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                    247.289,97 zł
       w tym:   
    1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                           214.306,13 zł
    2) odpis na ZFŚS                                                                            12.460,00 zł

1) wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń                                                                             18.556,14 zł

         a) dodatki wiejskie                                        12.293,65 zł
         b)dodatki mieszkaniowe                                 6.262,49 zł
    4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,książek                    1.967,70 zł
Do 6 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 80 uczniów.

3. Przedszkola                                                                                1.076.674,03 zł
   -     dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane przez

    Miasto Szczecin na podstawie zawartego porozumienia 
    przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu 
    Gminy w przedszkolach miejskich publicznych
     i niepublicznych                                                                   634.380,54 zł 
                                                                                                   

   -  dotacja celowa dla przedszkola niepublicznego 
        w Przecławiu,                                                                         176.144,52 zł  

  - koszty utrzymania przedszkola publicznego 
w Kołbaskowie   to kwota                                                         266.148,97 zł 
w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                         196.841,14 zł
2) odpis na ZFŚS                                                                           13.590,00 zł
3)  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                     14.057,25 zł

          a) dodatki wiejskie                                                 7.982,92 zł
     b) dodatki mieszkaniowe                                       4.867,20 zł
     c)  przydziały bhp,ekwiwalent za pranie odzieży  1.207,13 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia                                                3.149,19 zł
   a)  artykuły gospodarcze                                          2.454,44 zł
   b)  środki czystości                                                     237,23 zł
   c)  materiały biurowe                                                  156,80 zł
   d) zakup laminatora                                                    300.72 zł
5) zakup pomocy naukowych,dydaktycznych                                 1.579,47 zł
6) energia ,woda,gaz                                                                      26.006,78 zł 
7) zakup usług pozostałych                                                            10.539,62 zł 
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    a) badania lekarskie pracowników                 165,00  zł
    b) opłata za ścieki                                            882,06 zł
    d) zakup usług edukacyjnych                       9.492,56 zł
        dotyczy dwóch przedszkoli niepublicznych
8) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji    385,52 
zł

Do przedszkola publicznego w Kołbaskowie do 3 oddziałów  uczęszcza 60 
wychowanków.

4. Gimnazja                                                                                   1.647.844,10 zł 
     w tym:
    1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                        1.375.081,58 zł
    2) odpis na ZFŚS                                                                            60.785,00 zł
    3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       89.303,63 zł
         a) dodatki mieszkaniowe                                      29.839,80 zł
          b) dodatki wiejskie                                              57.805,40 zł
         c)  sorty, ekwiwalent za pranie                               1.658,43 zł
    4) zakup materiałów i wyposażenia                                                22.451,52 zł
       a) zakup środków czystości                                      8.369,20 zł
       b) artykuły gospodarcze                                            7.901,42 zł
       c) artykuły biurowe                                                   1.281,24 zł
       d) czasopisma, przepisy                                                 79,05 zł   
       e) zakup wyposażenia                                               4.820,61 zł
           /meble,wykładzina/
    5) zakup pomocy naukowych,dydaktycznych,książek                    2.807,60 zł 
    6) energia, woda, gaz                                                                     67.612,46 zł
    7) zakup usług pozostałych                                                            14.639,03 zł
        a) monitoring alarmu                                               2.766,96 zł
        b) naprawy sprzętu                                                  1.241,52 zł
        c)szkolenia, badania lekarskie pracowników             840,00 zł 
        d) serwis ksero                                                         1.306,96 zł
        e) opłata za ścieki                                                       926,78 zł    
        f) pozostałe usługi  (opłaty bankowe,
             pocztowe)                                                            1.451,80 zł   
        g) usługi informatyczne                                           6.105,01 zł   
    8) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
         telefonii komórkowej                                                                   751,76 zł
    9) podróże służbowe krajowe                                                           114,56 zł
   10) pozostałe opłaty i składki                                                          1.695,00 zł
   11) zakup usług papierniczych do sprzętu drukarskiego
        i urządzeń kserograficznych                                                          144,60 zł
   12) zakup akcesoriów komputerowych, w tym
      programów i licencji                                                                      6.824,31 zł
   13) wydatki inwestycyjne                                                                  5.633,05 zł
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       „Budowa Gimnazjum na nieruchomości Zespołu 
         Szkół w Przeclawiu”                                                5.633,05 zł

  Do 13 oddziałów w gimnazjum uczęszcza 267 uczniów.

5. Dowożenie uczniów  do szkół                                                     440.591,04 zł
    w tym:
  1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

kierowców i opiekunów autobusów szkolnych                           105.601,73 zł
  2) odpis na ZFŚS                                                                                2.420,00 zł
  3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              573,55 zł
      a) sorty , ekwiwalent za pranie                                         573,55 zł
  4) zakup materiałów i wyposażenia                                                  38.483,52 zł 
     a) zakup paliwa ,oleju                                                   29.474,99 zł 
     b) części do autobusu szkolnego                                    8.9.72,93 zł
     c) środki czystości                                                                35,60 zł
  5) zakup usług remontowych                                                            24.304,87 zł
      remont autobusu 
  6) zakup usług pozostałych                                                             264.331,70 zł
      a) usługi przewozowe (wynajem autokaru dowożenie 
           uczniów)                                                               247.507,31 zł      
      b) opłaty przeglądu technicznego                                       60,00 zł 
      c) zakup biletów miesięcznych  dla uczniów               16.144,39 zł
      d) badania okresowe prac. , szkolenia                               620,00 zł  
  7) podróże służbowe zagraniczne                                                          241,67 zł
  8) pozostałe opłaty i składki                                                               4.634,00 zł
       ubezpieczenie NW,OC,AC            

Ogółem dowożonych jest 310 uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.

6. ZEAS                                                                                             196.545,64 zł 
 Prowadzi obsługę finansowo-administracyjną szkół z terenu gminy,realizuje 
zadania gminy w zakresie stypendiów socjalnych dla dzieci,zajmuje się 
refundacją kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Z ogólnej kwoty zł przypada na:
   1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             169.019,15 zł
   2) odpis na ZFŚS                                                                                2.550,00 zł
   3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             559,00 zł
      a) przydziały bhp                                                            559,00 zł
   4) zakup materiałów i wyposażenia                                                   7.224,11 zł
      a) zakup mat.biurowych,                                                583,14 zł 
      b) czasopisma , książki                                                2.273,37 zł
      c) zakup drukarek                                                        4.367,60 zł
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   5) zakup usług pozostałych                                                               13.387,35 zł
      a) usługi informatyczne                                               7.230,00 zł
      b) opłaty pocztowe, bankowe                                      2.297,35 zł
      c) szkolenia , czesne pracowników                              3.860,00 zł
   6) podróże słuzbowe krajowe                                                        178,85 zł
   7) pozostałe opłaty i składki                                                            43,00 zł
       ubezpieczenie mienia

1) zakup materiałów papierniczych do sprzętu
       drukarskiego i urządzeń kserograficznych                               1.118,38 zł
   8) zakup akcesoriów komputerowych, w tym   
       programów i licencji                                                                2.465,80 zł

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                     23.015,00 zł
    (odpis 1 % planowanych rocznych środków na
    wynagrodzenia osobowe nauczycieli)  w rożnych formach, studia     
    podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych. Kierunki   
    dokształcania w 2007 roku ujęte zostały w rocznym planie uchwalonym przez 
    Radę Gminy.

8. Pozostała działalność                                                                  257.076,23 zł
realizowane zadania finansowano ze środków:
- budżetu państwa   49.178,00 zł
- własnych            122.684,23 zł
- pozostałych żródeł  73.197,00 zł
- funduszy celowych 12.017,00 zł
   Finansowano:

1) zajęcia pozalekcyjne                                                            120.384,53 zł
    34 kółka zainteresowań i 10 kół zajęć fakultatywnych 
    dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum   
     -  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   120.384,53 zł    

   2) realizacja projektu „Szkoła równych szans”                           97.596,00 zł
      ( środki z pozostałych żródeł   73.197,00 zł,
         środki z budżetu państwa       24.399,00 zł )
       -  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    13.717,00 zł
       - zakup materiałów i wyposażenia                       23.400,00 zł
       -  zakup usług pozostałych                                   60.479,00 zł
      z tego 29.988,99 zł to wydatki niewygasajace.

   3) zakup lektur szkolnych ( środki z budżetu państwa)                 1.210,00 zł
      - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych          1.210,00 zł

   4) dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
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       młodocianych pracowników ( środki z budżetu państwa)       23.569,00 zł 
       - zakup usług pozostałych                                     23.569,00 zł

   5) realizacja projektu „Uczeń na wsi” środki z PFRON              12.017,00 zł
       - inne formy pomocy uczniom                               12.017,00 zł
         pomoc edukacyjna dla uczniów niepełnosprawnych.

   6) zakupiono dla ZS w Przecławiu meble na wyposażenie
        Punktu Konsultacyjnego Poradni Psychologiczno-
        Pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
        z terenu gminy                                                                           2.299,70 zł
        - zakup materiałów i wyposażenia                          2.299,70 zł

XII. Dział 851- Ochrona zdrowia                               238.343,71 zł – 85,9 %
Usługi medyczne na terenie gminy  świadczone są przez niepubliczne Zakłady 
Opieki Zdrowotnej . Przychodnie znajdują się w budynkach stanowiących 
własność gminy i są wydzierżawiane odpłatnie przez poszczególnych lekarzy.

1. Lecznictwo ambulatoryjne                                                          43.016,72 zł
    1) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 
        wraz z pochodnymi za 2006 rok                                                 1.797,09 zł
    2) zakup materiałów i wyposażenia                                                   109,80 zł
        środek uszczelniający do systemu c.o            109,80 zł
    3) energia woda gaz                                                                      21.426,61 zł
    4) zakup usług pozostałych                                                           19.683,22 zł
       a) serwis kotłowni                                          3.201,72 zł
       b)opłata eksploatacyjna                                16.481,50 zł
 
2. Zwalczanie narkomanii                                                                3.220,00 zł
    wynagrodzenie pełnomocnika ds. narkomanii 

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                              170.332,03 zł
Finansowanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu   
w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi .
   1) dotacje                                                                                     38.300,00 zł
         a) w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną 
              dla  SOS dla Rodziny                                                   13.000,00 zł

b) na sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci  i 
     młodzieży:                                                               25.300,00 zł

            -Centrum Edukacyjne Arch.Szczecińsko-Kamieńskiej  17.500,00       
            - Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo-
               Wychowawczych  7.800,00 zł

    2) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od
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        wynagrodzeń                                                                             55.450,36 zł
         -Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
         - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
         - porady prawne 
         - kółka sportowe, komputerowe
         - wywiady środowiskowe
    3) zakup materiałów i wyposażenia                                              37.844,22 zł
        a) dożywianie dzieci                                     19.568,38 zł
        b) wyposażenie świetlic środowiskowych         852,03 zł
        c) materiały biurowe                                       2.572,02 zł
        d) środki czystości                                             256,29 zł
        e) turnieje sportowe, Dzień Dziecka              7.880,98 zł
        f) programy profilaktyczne                             6.327,40 zł
        g) zajęcia z zakresu psychoedukacji                  387,12 zł
    4)  energia ,woda ,gaz                                                                    5.818,08 zł
    5) zakup usług pozostałych                                                          32.435,82 zł   
        a) szkolenia                                                     3.660,00 zł
        b) zajęcia terapeutyczne                                  4.080,00 zł
        c) ogłoszenia                                                   2.745,00 zł  
        d) koszty przejazdu na terapię                        5.003,60 zł    

a) prowadzenie zajęć opiekuńczo-
wychowawczych w świetlicach
 środowiskowych                                     2.560,00 zł

b) kolonie , wycieczki                                  7.986,00 zł 
c) spektakle,festyn                                          962,00 zł
d) przeprowadzenie badań w przedmiocie

uzależnienia od alkoholu                         2.100,00 zł
        h) porady prawne                                             450,00 zł
        i) opłaty sądowe                                               400,00 zł
        j) koszty utrzymania świetlicy 
           środowiskowej w Przecławiu                    2.489,22 zł 
     6) koszty podróży służbowych krajowych                                       483,55 zł.
Niewykorzystane w 2007 r.środki finansowe z zakresu przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii w wysokości 29.667,11 zł zwiększą 
wydatki na ten cel w budżecie na 2008 rok.

4. Pozostała działalność                                                                     21.774,96 zł
    1) dotacja                                                                                      13.500,00 zł   
         w zakresie opieki medycznej dla Stowarzyszenia Hospicjum Królowej
          Apostołów ( domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i 
           nieuleczalnie chorych z terenu gminy.
    2) zakup materiałów i wyposażenia                                                3.419,46 zł 
       a) zakup szczepionek przeciw żółtaczce dla dzieci     3.319,46 zł
      b) nagrody –olimpiada wiedzy o AIDS                           100,00 zł
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    3) zakup usług pozostałych                                                            4.855,50 zł
    a) profilaktyczne badania klatki piersiowej dla 
        ludności z terenu gminy                                                 2.700,00 zł  
    b) ogłoszenie o konkursie domowej opieki hospicyjnej    1.555,50 zł
    c) badania mamograficzne                                                    600,00 zł  

XIII. Dział 852- Pomoc  społeczna                             3.296.314,19  zł – 93,1%

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w tym dziale wydatków, 2.531.089,57 zł to 
wydatki  sfinansowane ze środków z budżetu państwa . 

1. Ośrodki Wsparcia                                                                        17.000,00 zł
 dotacja celowa na zadania w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną , 
przekazana do realizacji Stowarzyszeniu SOS dla Rodziny.

2.Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna
    oraz składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe
    z ubezpieczenia społecznego                                                  2.001.372,27 zł
    dotacja z budżetu państwa
     w tym:

1. wypłaty świadczeń                                             1.908.682,55 zł
2. składki na ubezpieczenie osób pobierajacych

świadczenia                                                             29.089,72 zł
3. koszty obsługi                                                          63.600,00 zł

z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi  46.091,42 zł.

3.Składki na ubezpieczenia zdrowotne  opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne (zadania zlecone)                                                       24.017,72 zł

4.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
    emerytalne i rentowe                                                                430.626,57 zł
   w tym:
   1) finansowane ze środków własnych  142.676,99  zł
   2) finansowane ze środków z budżetu

   państwa                                            287.949,58  zł
  - w tym w ramach zadań zleconych  206.216,52 zł.
   

5. Dodatki mieszkaniowe                                                               180.174,84 zł
 
6. Ośrodki Pomocy Społecznej                                                      401.420,94 zł
    z  tego :
    -    środki własne  288.670,94 zł
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    -    dotacja z budżetu państwa  112.750,00 zł
     w tym:    
   1)) wydatki osobowe niezaliczone do 
         wynagrodzeń                                                                              1.560,00 zł
        a) ekwiwalent za odzież                                 1.560,00 zł              
    2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                         345.391,19zł
    3) odpis na ZFŚS                                                                            4.425,30 zł
    4) zakup materiałów i wyposażenia                                               7.101,05 zł
       a) zakup materiałów biurowych i druki          2.265,74 zł
       b) książki, czasopisma                                    1.967,16 zł
       c) środki czystości                                             783,78  zł
       d) materiały budowlane,konserwartorskie           15,25 zł
       e) wyposażenie biurowe                                  2.069,12 zł
    5) zakup usług remontowych                                                          7.270,71 zł
        a) wymiana okien                                         7.270,71 zł
    6) zakup usług pozostałych                                                           16.453,47 zł
       a)opłaty pocztowe                                         4.439,72 zł
       b) usługi informatyczne                                  4.934,00 zł
       c) konserwacja naprawa sprzętu                        678,93 zł
       d) opłaty bankowe                                          4.123,62 zł
       f) szkolenia                                                     2.277,20 zł
     7) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
        telefonii stacjonarnej                                                                    1.433,64 zł
    8) podróże służbowe krajowe                                                           6.332,68 zł
    9) różne opłaty i składki                                                                      120,00 zł
   10) zakupy materiałów papierniczych do sprzętu
       drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                       975,40 zł
   11) zakup akcesoriów komputerowych w tym
       programów i licencji                                                                       2.903,42 zł
    12) zakupy inwestycyjne                                                                   7.454,08 zł 

7. Usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze            101.542,40 zł
     w tym:
     1) wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń                          33.070,11 zł
     2) opłaty za pobyt  osób z terenu gminy w Domach
        Pomocy Społecznej                                                                   68.472,29 zł

8. Pozostała działalność                                                                   140.159,45 zł
    w tym:
  1)dotacje                                                                                           12.200,00 zł
   finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci  i młodzieży:
- Centrum Edukacyjne Arch.Szczecińsko-Kamieńskiej  7.000,00 zł
- Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych 

                                                                                       5.200,00 zł.
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  2) posiłki dla potrzebujących                                                          105.000,00 zł
    - dotacja z budżetu państwa   105.000,00 zł

  3)Prace społecznie użyteczne                                                          22.959,45 zł
wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku jednocześnie 
korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
    a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    16.189,42 zł
        wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach
        prac społecznie użytecznych  16.189,42 zł
    b) zakup materiałów i wyposażenia                                               2.744,03 zł
      -   zakup mat.gospod.                 2.744,03 zł
    c) zakup usług pozostałych                                                           4.026,00 zł

XIV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  116.733,92 zł – 99,4%
finansowanie zadań realizowanych z udziałem pracowników zatrudnionych w 
ramach robót publicznych
w tym:
1) wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do
    wynagrodzeń                                                                                1.179,36 zł
    a) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                           110.120,93 zł
2) składki PFRON                                                                               496,07 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia                                                 2.467,68 zł
    a) zakup narzędzi ,worków,odzieży roboczej.
4) zakup usług zdrowotnych                                                               701,00 zł
    a) badania lekarskie pracowników
5) podróże służbowe krajowe                                                             1.768,88 zł

XV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza     255.597,98 zł – 77,2% 
   w tym:

1. Świetlice szkolne                                                                          154.211,28 zł
    Stołówka prowadzona w  Szkole Podstawowej w Kołbaskowie
    z tego:
    1) wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń              3.335,57 zł
         a) wyżywienie personelu kuchni                1.748,33 zł
         b) sorty, ekwiwalent za pranie                    1.587,24 zł
    2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                           110.519,46 zł
    3) odpis na ZFŚS                                                                              4.290,00 zł
    4) zakup materiałów i wyposażenia                                                12.806,13 zł
       a) zakup środków czystości                            5.118,89 zł
       b) artykuły gospodarcze                                 5.432,51 zł 
       c) zakup wyposażenia (lodówka)                   2.099,00 zł
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       d) artykuły biurowe                                           155,73 zł 
    6) energia,woda,gaz                                                                          7.285,32 zł
    7) zakup usług pozostałych                                                                  687,80 zł
       a) opłaty SANEPID                                            64,00 zł
       b) opłaty bankowe                                            309,80 zł
       c) badania lekarskie, szkolenia                         314,00 zł
    8) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
         i licencji                                                                                           909,91 zł
    9) zakupy inwestycyjne                                                                   14.377,09 zł
      ( zakup patelni gazowej i stół ze zlewozmywakiem .
 
2.  Pomoc materialna dla uczniów                                                    100.541,70 zł
    1) Stypendia i inne formy pomocy uczniom w tym :                     86.521,50 zł
    -  stypendia  za wyniki w nauce                         12.991,00 zł
    -  stypendia socjalne                                           61.630,50 zł
        w tym 60.773 zł sfinansowane ze
                    środków z budżetu państwa.
    -  stypendia za osiągnięcia artystyczne               11.900,00 zł 
    2)  Inne formy pomocy dla uczniów                                               14.020,20 zł 
    - dofinansowanie zakupu podręczników w kl.I-III szkoły
       podstawowej                                                    7.120,20 zł
    - dofinansowanie zakupu jednolitego stroju       6.900,00 zł
      w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

   
3. Pozostała działalność                                                                           845,00 zł
    odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

XVI. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
                            środowiska                                          477.644,07  zł – 84,8%
w tym:

1. Gospodarka ściekowa                                                                     38.375,71 zł
    1) energia, woda, gaz                                                                        6.047,64 zł

 energia elektryczna przepompowni ścieków
2) zakup usług pozostałych                                                             3.048,07 zł
    opłata roczna za korzystanie z gruntu kolejowego
3) wydatki inwestycyjne                                                                 29.280,00 zł

          a) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
         Autostrady A6 – projekt budowlany  -   29.280,00 zł

2. Oczyszczanie miast i wsi                                                                 20.992,97 zł
    1) zakup usług pozostałych                                                              20.992,97 zł
          a) zarządzanie wysypiskiem odpadów    
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              komunalnych w Smolęcinie za 2006 rok   12.840,00 zł
          b) likwidacja dzikich wysypisk na terenie
              gminy ( dotacja z Powiatowego Funduszu
              Ochrony Środowiska i Gospodarki
             Wodnej w Policach)                                      8.152,97 zł

3. Utrzymanie zieleni w gminie                                                            3.083,16  zł
    1) zakup materiałów i wyposażenia                                                  3.083,16 zł
        a) konkurs”Najpiękniejsze ogrody”     2.100,00 zł
        b) sadzonki kwiatów i krzewów             983,16 zł

4. Oświetlenie ulic, placów, dróg                                                      358.864,04 zł 
    w tym:  
     1) zakup materiałów i wyposażenia                                         6.406,81 zł
         a) słupy żelbetowe i stalowe- elektryczne  4.650,01 zł 
         b) dekoracje świąteczne                              1.756,80 zł
     1) energia                                                                               196.049,96 zł
     2) zakup usług remontowych                                                   28.820,76 zł
         a) wymiana szafki oświetleniowej 
             m.Przecław                                                320,75 zł
         b) wymiana opraw oświetleniowych
              m.Moczyły                                           28.500,01 zł
     3) zakup usług pozostałych                                                     119.086,51 zł
          a) konserwacja punktów świetlnych      119.086,51 zł             
     4) wydatki inwestycyjne                                                                   8.500 zł
        opracowano dokumentację projektowa dla
        zadania pn.”Oświetlenie drogi krajowej Nr 13
        od m.Przecław do granicy administracyjnej m.Szczecina wraz
         z oświetleniem ścieżki rowerowej i chodnika
         na odcinku od granicy administracyjnej m.Szczecina
         do wjazdu na osiedle Zielone Pole gm.Kołbaskowo.

5. Pozostała działalność                                                                     56.328,19 zł
    1) zakup usług pozostałych                                                            56.328,19 zł
    w tym: 
   a) usługi polegające na wyłapywaniu bezdomnych 
        psów                                                                  10.250,00 zł
   b) opłaty z tyt. dozoru technicznego wodociągu 
       Ustowo(szklarnie).                                               4.812,00 zł
   c) prace konserwacyjne urządzeń 
       melioracyjnych Ustowo,Będargowo,
       Warzymice-Przecław,                                        41.266,19 zł
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XVII.  Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
                          Narodowego                                          209.625,65  zł – 52,3%

Wydatki w tym dziale obejmują finansowanie:

1. Świetlic wiejskich                                                                         79.948,90 zł
    (Smolęcin,Bobolin, Przecław,Będargowo,Barnisław)
     w tym:
    1) wynagrodzenia opiekunów świetlic                                        23.411,09 zł
    2) zakup materiałów i wyposażenia                                            12.022,36 zł
       a)  zakup materiałów budowlanych          2.381,93 zł
       b) zakup środków czystości                      2.016,18 zł
       c) wyposażenie w sprzęt świetlicowy       7.348,35 zł
       d) art.spożywcze                                          275,90 zł
    3) energia,woda                                                                              7.823,39 zł
    4) zakup usług remontowych                                                       35.218,00 zł
       a) remont bieżący św.Barnisław                3.620,00 zł
       b) koncepcja przebudowy budynku
           w Przecławiu na Ośrodek kultury        31.598,00 zł
    5) zakup usług pozostałych                                                             1.474,06 zł
        a) wywóz nieczystości  stałych                    381,35 zł
        b) transport drzewa opałowego                     694,07 zł
        c) obszycie wykładziny                                 364,68 zł
        d) usługi ślusarskie                                          33,96 zł

2. Biblioteka                                                                                    95.000,00 zł
    Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie.  

3. Pozostała działalność                                                                    34.676,75 zł
    Wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę
    1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                           15.669,23 zł
         a) opracowanie Planu Odnowy Miejscowości

        Będargowo                                                     5.669,23 zł
           b) koncert muzyki klasycznej w  Przecławiu  10.000,00 zł
    2) zakup materiałów i wyposażenia                                               1.663,79 zł
          a) dożynki gminne                                            1.571,98 zł
          b) zakup materiałów dla potrzeb kursu
              nauki wykonania stroików świątecznych          91,81 zł              
    3) zakup usług pozostałych                                                           17.343,73 zł
         a) dożynki gminne                                           14.763,85 zł
         b) zakup pucharów – nagrody Wójta                   380,01 zł
         c) przegląd Artystyczny w Przecławiu              2.199,87 zł
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XVII. Dzial 926 – Kultura fizyczna i sport               554.511,33  zł – 82,1%
finansowano:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                         198.600,00 zł
1. dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do  sektora

        finansów publicznych                             198.600,00 zł 
        w tym:
        - GZ LZS Kołbaskowo                              65.000,00 zł
        - KS „VICTORIA 95”                             107.000,00 zł
        - FENIKS                                                   26.600,00 zł

     2. Pozostała działalność                                                         355.911,33 zł

      1) wydatki z zakresu kultury i sportu realizowane
          przez gminę                                                                        14.569,78 zł   
         a) wynagrodzenia i pochodne od
             wynagrodzeń                                                                 9.168,58 zł
             zajęcia areobiku, wynagrodzenie koordynatora
             gminnego, prowadzenie zawodów(sędziowanie)
         b) zakup materiałów i wyposażenia                                  2.426,51 zł
            - zakup nagród rzeczowych, pucharów
               ,art.spożywczych                             2.426,51 zł 
         c) zakup usług pozostałych                                                2.974,69 zł
            - ogłoszenie w prasie o zleceniu zadań
               własnych gminy do realizacji 
                stowarzyszeniom                              1.207,80 zł
            - wynajęcie zjeżdżalni                             850,00 zł 
            - pozostałe usługi(obsługa sanitarna
              imprez,puchary)                                     916,89 zł

       2) realizacja  projektu finansowanego z INTERREGU IIIa
          pn. ”Polsko-      niemiecka liga piłki koszykowej o  
          puchar Gminy Kołbaskowo  .”                                                                      51.549,41     zł  

a) wynagrodzenia i pochodne                                30.534,44 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia                         6.772,97 zł
c) zakup usług pozostałych                                    14.242,00 zł   
   

       3) utrzymanie boisk gminnych                                               205.345,24 zł
        a) wynagrodzenia i pochodne                                          16.920,89 zł
            - koszenie boisk osoby fizyczne
        b) zakup materiałów i wyposażenia                                   9.119,12 zł
            - zakup siatki na bramki                     2.500,02 zł
            -  zakup piasku i trawy na boisko
                Przecław, Będargowo                     6.587,46 zł            
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            -  farba do malowania bramek                 31,64 zł
        c) zakup usług pozostałych                                               24.567,09 zł 
                 - koszenie boisk                                  5.905,00 zł   
                  - maszty z montażem na boiska 
              Kołbaskowo,Barnisław,
              Będargowo                                      12.000,00 zł
             - wiaty stalowe na boisku 
               w Kołbaskowie                                 5.000,00 zł
             - opłata (czynsz) boisko Barnisław     1.062,09 zł
             - urządzenie do wytyczania linii            600,00 zł
       d) wydatki inwestycyjne                                                   138.146,14 zł
           - „Budowa trybun na boisku
             w Przecławiu”      138.146,14 zł
       e) zakupy inwestycyjne                                                      16.592,00 zł
            -zakup kontenerów socjalnych na boiska.

    4) zawody motocrossowe na torze w Rosówku                          84.446,90 zł
        a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                3.561,30 zł
        b) zakup materiałów i wyposażenia                                 30.413,35 zł
           - farba,taśmy ostrzegawcze,siekiery,kłódki)   1.133,35 zł
           - rury stalowe                                                 29.280,00 zł       
        c) zakup usług pozostałych                                              50.472,25 zł
           - montaż stołów                                                1.866,60 zł
           - obsługa sanitarna zawodów                           1.284,00 zł
           - ochrona zawodów                                          2.196,00 zł
           - zabezpieczenie medyczne                              1.500,00 zł
           - nagłośnienia                                                   2.440,00 zł
           - usługi koparko-ładowarki                            31.266,80 zł
           - ubezpieczenie zawodów                                   525,00 zł
           - wykonanie folderów                                      1.146,80 zł
           - puchary                                                          1.655,05 zł
           - usługa gastronomiczna                                  4.592,00 zł
           - montaż tablicy informacyjnej                        2.000,00 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( zał. nr 12).

I. Pozostałości środków z lat ubiegłych                                 784.027,13 zł
II.Przychody                                                                        1.148.978,52 zł
w tym:
1) opłaty i kary wymierzane na podstawie ustawy
     o ochronie i kształtowaniu środowiska                 1.102.034,28 zł 
2)  naliczone odsetki                                                        46.944,24 zł    
III.Wydatki                                                                             280.041,68 zł  
w tym:     
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1) wydatki bieżące                                                                  264.191,07 zł 
  - wywóz odpadów z selektywnej zbiórki                         37.426,61 zł
  - edukacja ekologiczna w szkołach                                    2.784,04 zł
  - wywóz odcieków ze składowiska odpadów                  37.300,20 zł
  - usunięcie starej i wykonanie nowej studni na
    składowisku odpadów komunalnych w Smolęcinie        1.942,76 zł
  - ochrona składowiska odpadów komunalnych
    w Smolęcinie                                                                    43.471,04 zł
 - dokumentacja techniczna „Odprowadzanie ścieków
    z terenu wysypiska odpadów w Smolęcinie                     29.280,00 zł
-  opracowanie gminnego programu usuwania azbestu          6.100,00 zł
-   utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających        17.907,02 zł
-   opracowanie projektu budowy zbiornika retencyjnego
    związanego z odprowadzeniem wód deszczowych
    z osiedli mieszkaniowych w Przecławiu iWarzymicy      15.250,00 zł
  -  prace konserwacyjne na urządzeniach małej retencji
      w Warzymicy                                                                   15.000,00 zł 
  - zabiegi pielęgnacyjne na drzewach                                    57.729,40 zł
2) wydatki majątkowe                                                                    15.850,61 zł
    wymiana odcinka sieci wodociagowej
IV.Stan środków pieniężnych na koniec roku                           1.652.963,97 zł
V. Zobowiązania                                                                              3.520,30 zł
VI. Stan środków obrotowych na koniec roku                          1.649.443,67 zł

Dochody własne  jednostek budżetowych.  ( zał. Nr 8 )
Jednostki budżetowe w których utworzono rachunki dochodów własnych 
to placówki oświatowe i tak:

1. Szkoły podstawowe

1) stan środków pieniężnych na początku roku                      180,09 zł
2)  przychody                                                                        7.780,70 zł
    -  wpłaty za mleko   
3)  wydatki                                                                            7.652,59 zł
- zakup mleka
4) stan środków na koniec roku                                               308,20 zł

2. Przedszkola
1) stan środków pieniężnych na początku roku                     1.227,37 zł
2) przychody                                                                        37.143,49 zł
    - wpłaty za wyżywienie                             37.100,40 zł
    - odsetki                                                            43,09 zł
3) wydatki                                                                            34.407,66 zł
- zakup żywności
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4) stan środków na koniec roku                                              3.963,22 zł

3. Świetlice szkolne
Stołówka szkolna przy  szkole podstawowej w Kołbaskowie.
1) stan środków pieniężnych na początku roku                       3.228,39 zł
2) przychody                                                                          85.290,00 zł
   -  opłaty za obiady                                         85.020,98 zł
   -  odsetki                                                             269,02 zł
3) wydatki  w wysokości                                                        81.575,95 zł
    zakup żywności.                                                        
4) stan środków na koniec roku                                               6.942,44 zł

Wynik budżetu    
Zakładano  że w 2007 roku budżet zamknie się nadwyżką w wysokości 
380.550 zł . Jednak osiągnięcie dochodów na poziomie 103,9 % i realizacja 
wydatków w 89,6 % spowodowała ,że ostatecznie nadwyżka budżetowa wynosi 
2.379.571,48 zł i stanowi to 9,9 % dochodów gminy.                              

Przychody- rozchody  ( zał. Nr 5)

Przychody 
W 2007 r. Gmina dysponowała środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej 
lat ubiegłych i wolnych  środków na rachunku bankowym  w kwocie 
4.115.727,32 zł. 
Rozchody 
Spłaty  pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych  1.546.925,56 zł . 

Obsługa długu
odsetki od zaciągniętych pożyczek  to 204.790,66 zł  co stanowi  0,8 % 
planowanych dochodów .

Zobowiązania Gminy Kołbaskowo na koniec 2007 r. to kwota 2.410.116,40
zł z tego:

-  1.647.550,00 zł  zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW 
-      762.566,40 zł niewymagalne  zobowiązania ( naliczone 
          dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gminy oraz dostawy 
          robót i usług )

i stanowi to  10,0 %  dochodów.

Należności gminy to kwota  1.412.810,73 zł z tego wymagalne  1.359.367,29 zł
z tytułu podatków i opłat lokalnych , wpływów z majątku gminy.

 
Kołbaskowo 17.03.2008 rok.
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