
Uchwala Nr XXIVl130106 
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

z dnia 26 kwietnia 2006 roku 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budietu Gminy i Miasta 
Izbica Kujawska za 2005 rok oraz udzielenia z tego tytulu absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o 
samorzqdzie gminnym - tekst jednolity Dz.  U. Nr 142 z 2001 roku poz. 159 1, z 
poiniejszymi mianami/ w zwi&u z art.136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych Dz .  U. Nr 15 z 2003 r poz. 148 z 
poiniejszymi mimarnil 

Rada Gminy i Miasta uchwala co nastcpuje: 

1 .Ustala sic,ie Komisja Rewizyjna Rady Gminy i Miasta wystqpila z wnioskiem 
z dnia 28 marca 2006 roku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy 
i Miasta z tytuiu wykonania budietu gminy i miasta za 2005 rok . 

2.Ustala siq, ze Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy pozytywnie 
zaopiniowala wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutoriurn 
Burmistrzowi Gminy i Miasta. 

3.Ustala sic, ze po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budietu gminy 
i miasta za 2005 rok w glosowaniu jawnym udziela siq Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Izbica Kujawska absolutorium z tego tytuh. 

Uchwala podlega ogloszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen w 
siedzibie Urzedu Gminy i Miasta. 

§ 3 
Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 
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S p r a w o z d a n i e  
Z wykonania budietu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej 

za 2005 rok 

Uchwalony 21 lutego 2005 roku na Sesji Rady Gminy i Miasta w wysokoici 
16.2 10.855 zl po stronie dochodow i w kwocie 16.635.239 zl po stronie wydatkow z 
deficytem budzetowym w wysokoici 424.384 zl w ciagu roku budzetowego ulegl 
zmniejszeniu netto po stronie dochodow o kwote 1.647.059 zi a po stronie wydatkow 
netto o ltwote 1.249.443 zi . i na koniec roku wynosil po stronie dochodow 
14.563.793 zl a po stronie wydatkow 15.385.796 zi. W roku budietowym 2005 

.. - 
zwiekszono deficyt budzetowy o kwote 397.616 zl ktory na koniec roku wyniosi 
822.000 zi. ~rbdlern pokrycia deficytu byla pozyczka z Wojewodzkie_eo Funduszu 
Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu . oraz dokonywano przeniesieri 
miqdzy paragrafami i rozdzialami w dziaiach Na zmniejszenie dochodow miaio 
wyplyw nie przyznanie Srodkow unijnych w wysokoici 2.876.533 zt oraz z budietu 
panstwa w wysokoici 208.818 zl na planowane inwestycje , na zwiekszenie wp* 
miaiy przyznane Srodki na doQwianie dzieci w szkoiach na ,,Posilek dla 
potrzebujacych ,, na stypendia, na wyplate zasilkow celowych z opieki spolecznej oraz 
dotacje dla biblioteki powiatowej. W roku 2005 splacono pozyczki zaciqgniqte w 
WFOS i GW w Toruniu w wysokosci 87.499,6 1 zl na koniec roku pozostalo do splaty 
89.000 24. W roku 2005 udzielono poiyczki z wolnych Srodkow Gminnej Spolce 
Wodnej w wysokosci 26.568 zi , ktora zostala splacono tej samej wysokoici 

. . Wvkonanie dochodow za rok 2005 przedstawia sie-na~tepujaco: 
DziaI 010 - Rolnictwo i lowiectwo 
Plan dochodow tego dziah wynosi~5.000 zl wykonanie 5.045 zl co stanowi 100,9 % 
Wystqpujqtu wplaty ludnoici za przylacze wodociagowe. 

Dzial020 LeSnictwo 
Plan dochodow wynosil 1.200 zi wykonanie 1.802 zl co stanowi 150,16 % , wystqpuja 
tu wplaty ze Starostwa Powiatowego za dzierzawq z k6l lowieckich. 

Dzial600 Transport i lqcznoif. 
Plan dochodow tego dzialu wynosil 1508.734 zl wykonanie 1.5 18.116 zl co stanowi 
100,62 % . W roku 2005 otrzymaliimy zwrot irodk6w ze SAPARDU za wykonanie I 
etapu drogi Dlugie Smielnik w 2004 roku w wysokoici 453.199 zl otrzymaliimy 
rowniez Srodki unijne w wysokoici 93 1.354 zl i z budietu panstwa w kwocie 
124.181 zl kt6re braiy udzial w budowie I1 etapu drogi Dlugie ~mielnik , wystepuje 



tu r6wniei wplata w wysokoici 9.382 zl , ktora wp1ynqla ze Starostwa Powiatowego 
we Wloclawku na zimowe utrzymmie drog powiatowych. 

Dziai700 Gospodarka mieszkaniowa 
Plan dochodow tego dzialu wynosil24.816 zl wykonanie 33.523 zl co stanowi 
135,08 % Wystqpujqtu wptaty za dzieriawq dzialek , za wieczyste uiytkowanie 
dzialek , wplaty za lokale mieszkalne oraz za sprzedai dzialek . Na koniec roku 
wystqpujqzalegloid w wieczystym uiytkowaniu w kwocie 1.475 zl oraz nadplata 2 
zl, w czynszach za lokale mieszkalne zalegloici wynosza 2.186 oraz nadplata 47 zl. 
Na przekroczenie planu w p m  miala sprzedai dzialek za wyzsza kwotq jak 
planowano . 

Dziai 750 Administracja publiczna 
Plan dochodow tego dziaiu wynosil93.100 zl wykonanie 105.737 z1 co stanowi 
113,45 '?4 . Na dochody skladajq sic : - 
Urzedy Wojewddzkie- plan dochodow wynosil65.400 zl wykonanie 100 % Jest to 
dotacja celowa na zadania zlecone gminie dotyczqce USC , ewidencji ludnosci , 
obrony cywilnej oraz spraw wojskowych. Wystepujatu rowniez dochody z tytulu 
realizacji zadan z zakresu administracji rzqdowej ( prowizja za pobor opiat za wydane 
dowody osobiste) w wysokosci 1.329 zl. 
Urzedy gmin - pian dochodow wynosil27.000 ZI wykonanie 39.008 zl co stanowi 
144.47 % .Wystqpujqtu dochody z tytulu oplat administracyjnych, wpis do ewidencji 
dzialalnosci gospodarczej na plan 15.000 zl wykonano 15.074 zl , dochody od 
irodkow zg-omadzonych na rachunku bankowym na plan 17.000 z1 wykonano 33.934 
zl 

Dziai 751 Urzedy naczelnych organ6w wiadzy panstwowej , kontroli i ochrony 
prawa oraz sqdownictwa. 
Plan dc-hodow tego dziah wynosil42.675 71 wykonanie A?.370 zf co stanowi 99,05 
%. Na dochody skladaja, sie : 
Urzedy naczelnyck orpndw wtadq  paristwowej, kontroli i ochrony prawa plan 
dochodow wynosil 1.350 zI wykonanie 100 % .jest to dotacja celowa na aktualizacje 
spisu wyborcow. 
Wyboy Prezydenta plan wynosil- 25.221 zl: wykonanie 24.951 zl co stanowi 95,93 % 
Jest to dotacja celowa na przeprowadzenie wyborow .Z otrzymanej dotacji zostda 
zwrocona niewykorzystana kwota 270 zl. 
Wyboy do Sejmu i Senatu. Plan wynosil 16.104 zl wykonanie 15.969 zl co stanowi 
99,16 % Jest to dotacja celowa z przemaczeniem na przeprowadzenie wyborow do 
sejmu i senatu. Z otrzymanej dotacji zostala zwr6cona niewykorzystana kwota w 
wysokoici 135 zl. 

Dzial756 Dochody od o d b  prawnych, od os6b fizycznych od innych jednostek 
nieposiadajqcych osobowoSci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem 



Plan dochodow tego dziah wynosi 2.687.642 zl wykonanie 2.734.439 zl co stanowi 
101,74 %. Na dochody tego dzialu skladajqsie: 
Podatek od dzialainoScigospodarczej osobfizycznych plan dochodow wynosi 20.000 
zl wykonanie 8.787 zi co stanowi 43,93 % Sqto dochody przekazywane przez Urzedy 
Skarbowe od osob fizycznych oplacajacy podatek od dzialalnoici gospodarczej w 
formie karty podatkowej . Zgodnie ze sprawozdaniami z urzedow skarbowych na 
koniec roku wystepujqzalegloici w wysokoici 25.754 zl oraz nadplata w kwocie 348 
zl. W rozdziale tym wystgpuje bezplanowa kwota w wysokoici 851 zl .Sat0 dochody 
z ty t~~lu  odsetek od nieterminowych wplat. 
Wplywy z podatku rolnego, podatku leinego, podatku od czynnoici 
cywilnoprawnych, podatku od spadkow i darowizn ovnz podatkow i oplat [okainych 
od osdb prawnych i innych jednostek orgnnizacyjnyclz. 
Plan tego rozdzialu wynosil 846.410 zl wykonanie 855.709 zl co stanowi 101,lO % 
w tym : 
- podatek od nieruchomoSci plan 810.640 zl wykonanie 81 8.427~0 stanowi 100,96 % 
Na koniec roku wystqpuje zaleglosc w kwocie 2.94 1 zl oraz nadplata 6 zl . Zalegloid 
dotyczy 
- podatek rolnv pian wynosil28.480 zl wykonanie 27.316 zl co stanowi 95,91 % 
- podatek lesnv plan wynosil4.720 zl wykonanie 5.810 zl co stanowi 133,09 % 
- podatek od irodkbw transportowch plan wynosi'r 2.570 zi wykonanie 3.762 zl co 
stanowi 146,38 % . Na koniec roku wystapila nadplata w kwocie 963 zl dotyczy 
jednego zakladu budzetowego 
- podatek od czvnnoici cvwilno urawnvch wystepuje to bezplanowa kwota w 
wysokoici 394 zt . 
Wplywy zpodatku rofnego , podatku leinego , podatku od spadkow i darowizn, 
podatku od czynnoici cywilnoprawnych orazpodatkdw i opiat lokalnych od osdb 
fizycznych 
Plan tego rozdziah wynosil834.440 zl wykonanie 834.462 zl co stanowi 100% . 
Wtym: 
- podatek od nieruchomoSci plan 234.823 zl wykonanie 307.723 zl co stanowi 
13 1,04 % Na koniec roku wystepuje zalegloid w wysokoici 80,523 zl oraz nadplata 
1.359 zl. Na przekroczenie planu duiy wplyw miala szeroko prowadzona windykacja 
zalegloSci z lat ubieglych oraz zalegloici roku budzetowego. W roku 2005 
wystawiono 116 tytulow wykonawczych na kwotq 25.238 21 Umorzono podatek na 
kwote 477 zl . Najwigksze zaleglosci w podatku wystepujq w mieicie : ulice 
Koicielna 1.330 zl, Kolska 2.864 zl, Polna 1.832 zl-, Narutowicza 3.528 zl, 
Slubickiego 1.548 zl, Plac WolnoSci 3.375 24, Targowa 1.887 zl. Zielona 1.444 zl , 
najwiqksze zaleglosci w podatku od dzialek wystqpujaw miejscowosciach Dlugie 
2.487 zl, Modzerowo 3.275 zl, ~wietoslawice 2.188 zl. Jednak najwigksza zalegloid 
wystepuje w miejscowoSci Mchowek na kwotq 34.691 zl kwota ta dotyczy dwoch 
podatnik6w 
- podatek rolnv plan 393.3 17 zl wykonanie 328.459 z'r co stanowi 83,5 1 % . Na 
koniec roku wystqpuje zalegloid w wysokogci 68.226 z'r oraz nadplata 378 zl W roku 



2005 wystawiono 357 tytulow wykonawczych na kwote 34.366 zl , dokonano 
umorzenia na kwote 1.1 13 zl . Najwieksze zalegloici wystqpujq w soiectwach 
Gqsiorowo 5.488 zl, Dlugie3.492 zl, 
Kahierowo 4.018 zl, Modzerowo, 13.902 z1, Pasieka 3.987 zl, ~lazewo 3.654 zl, 
~wi~tos lawie  3.502 zl oraz Wietrzychowice 2.962 zl Na terenie miasta zalegloici w 
tym podatku wynosza 1.372 zl. 
- podatek leinv plan dochodow wynosil500 zl wykonanie 1.250 zl co stanowi250 % . 
Na koniec roku wystepuje zalegloid w wysokosci 70 zl oraz nadplata 1 zl. 
- podatek od srodkow transuortowch plan wynosil73.000 zl wykonanie 73.3 10 zl co 
stanowi 100,42 %.Wyslano 37 sa upomnien na kwote 24.350 zl oraz wystawiono 13 
tytulow wykonawczych na kwotc 10.085 z4 . Na koniec roku wystepuje zaleglosc w 
wysokoici 20.407 zl oraz nadplata 106 zl. 
- podatek od spadkow i darowizn plan 19.000 zl wykonanie 1.609 zl co stanowi 8,47% 
Sa to dochody przekazywane przez Urzedy Skarbowe. 
- podatek od posiadania psow plan 1.000 zt wykonanie 29 zl co stanowi 1.45 % 
- wplvwy z oplatv targowei plan 5 1.000 zl wykonanie 52.786 zl co stanowi 103,50 % 
- podatek od czvnnosci cvwilnoprawnvch_ plan 50.000 zt wykonanie 57.380 zl co 
stanowi 114,76 % . Sqto dochody przekazywane przez Urzqdy Skarbowe. Na koniec 
roku wystqpuje zalegloid w wysokoici 661 zi oraz nadplata 774 zl. 
- odsetki od nieterminowvch wplat z tvtutu uodatkow i ouiat plan-wynosil 10.800 zl 
wykonanie 11.916 zl co stanowi 1 10,33 % Sqto dochody za zwloke wplat z tytulu 
podatkow i oplat. 
Wpiywy innych opat stanowiqcych dochody jednostek samorzqdu terytorialnego nu 
podstawie ustaw. 
Plan dochodow tego rozdzialu wynosil 1 14.750 zl wykonanie 13 1.164 zl co 
stanowi114,30 % w tym : 
- wpivwv z oplatv skarbowei plan 25.000 zl wykonanie 35.774 zl co stanowi 
143,10% . Sq to dochody ze sprzedazy znakow skarbowych przez Urzqd oraz dochody 

L przekazyw-ne przez Urzedy Starbowe. 
- wplatv z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu plan wynosii 89.750 zi 
wykonanie 95.390 zl co stanowi 106,28 % 
Udziaiy gmin wpodatkach stanowiqcych dochod bu&etu paristwa plan tego 
rozdziah wynosi1872.042 zl wykonanie 904.3 17 zl co stanowi 103,70 % . SA to 
przelewy udzialow podatku dochodowego od osob fizycmych przekazywana przez 
Ministerstwo Finansow na plan 869.372 zl wpiyneio 901.499 zt wplynely rowniez 
dochody w kwocie 2.824 zl z tytulu udziah w podatku dochodowym od osob 
prawnych przekazywane przez Urz~dy Skarbowe. 

Dzial758 Rozne rozliczenia plan tego dzialu wynosil 7.159.081 zl wykonanie 100 % 
Wystqpujq tu nastqpujqce dochody: 
CzgS oiwiatowa subwencji ogo'lnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego plan 
4.605.236 zl wykonanie 100 %. Subwencje oiwiatowqprzekazuje Ministerstwo 
Finansow. 



CzeSC wyrdwnawcza subwencji ogdlnej dla gmin plan 2.474.546 zl wykonanie 100 % 
Subwencje przekazuje Ministerstwo Finansow. 
Czeik rdwnowaiqca subwencji ogdlnej plan 79.299 zl wykonanie 100 %. Subwencja 
ta rowniez jest przekazywana przez Ministerstwo Finansow. 

Dzial801 Oiwiata i wychowanie 
Plan tego dziaiu wynosil 106.953 zl wykonanie 64.091 zl co stanowi 59,92 % .W 
dziale tym wystepujqnastqpujqce dochody: 
Szkoly podstawowe plan dochodow wynosil39.963 zl wykonanie 40.908 zl. co 
stanowi 102,36 % Wystqpuja, tu wplaty czynszow za ogrzewanie mieszkari 
zajmujqcych przez nauczycieli w kwocie 32.945 zl wplaty darowizny dla szkol 1.650 
zl oraz dotacja celowa na wyprawkq dla uczniow rozpoczynajqcych naukq w szkole w 
wysokoici 6.3 13 zl Na koniec roku wystagila zaleglosc w oplatach za ogrzewanie w 
wysokoici 35 1 zl. 
Pnedszkola plan wynosil 15.700 zl wykonanie 14.153 zl co stanowi 90,75 % 
Wystqpujqtu wplaty za wyzywienie dzieci w przedszkolu Z dochodow tych sq 
dokonywane zakupy artykulow spoiywczych . 
Gimnazja plan dochodow wynosil450 zl wykonanie 100 % .Sa to wptaty za wynajm 
Sali w swietlicy szkolnej . 
Pozostala dzialalnoSC plan 50.840 zl wykonanie 8.480 zi co stanowi 16,68 % . Jest to 
dotacja cela z przeznaczeniem na dofinansowanie kosaow ksztalcenia pracodawcom , 
kt6rzy zawarli umowy o pracq z mlodocianymi w celu przyuczenia ich do 
wykonywania okreilonej pracy. Niewykorzystana kwota zostala zwrocona do Urzqdu 
Wojewodzkiego w wysokosci 42.000 zl. 

Dziai 852 Pomoc spoleczna 
Plan dochodow tego dzialu wynosi 2.280.068 zl wykonanie 2.110.23 1 zl co stanowi 
92,55 % . na dochody sklada siq : 
~wiadczenia vnhinne oyaz skfadki nu ubezpieczenia emerytalne ; rentowc z 
ubezpieczenia spolecznego. Plan tego rozdzialu wynosil 1574.468 zk wykonanie 
1.425.163 zl co stanowi 90,52 % . Jest to dotacja celowa na realizacjq zadan 
wynikajqcych z ustawy o Swiadczeniach rodzinnych w kwocie 1.471.663 zl oraz 

~ ~ 

dotacja na zakupy inwestycyjne w wysokoici 3.500 zl . Niewykorzystanq dotacjq w 
wysokoici 149.305 zl zwrocona do Urzqdu Wojewodzkiego. 
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajqce niektdre 
iwiadczenia zpomocy spofecznej oraz niektdre Swiadczenia rodzinne. 
P lan  wynosil 14.900 zl wykonanie 13.078 zl co stanowi 87,77 % . Jest to dotacja 
celowa . Niewykorzystanqdotacjq w kwocie 1.822 zi zwrocono do Urzqdu 
Wojewodzkiego. 
Zasilki ipomoc w naturze oraz skfadki na ubezpieczenie spoleczne . 
Plan wynosil466.000 zl wykonanie 446.780 zl co stanowi 95,87 % . Jest to dotacja 
celowa na wyplatq zasilkow z pomocy spotecznej .Niewykorzystanq k w o t  dotacji w 
wysokoici 19.220 zl zwrocono do Unqdu Wojewodzkiego. 



OSrodki pomocy spolecznej 
Plan dochodow wynosil 137.600 zl wykonanie 100 % . Jest to dotacja celowa na 
utrzymanie osrodka pomocy spolecznej . 
usfugi opiekuricze plan dochodow wynosi4 10.100 zl wykonanie 10.6 10 zl co stanowi 
105,05 % . Wystcpujqtu wplaty od osob, ktore korzystajaz ushg opiekunek 
domowych. Na koniec roku wystqpila zalegloid w wysoko5ci 395 zl. 
Pozostala dziatalnoik 
Plan dochodow wynosil 77.000 zl wykonanie 100 % Jest to dotacja celowa na 
dofinansowanie realizacji Rzadowego Programu ,,Posilek dla potrzebujacych" 

Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. 
Plan dochodow tego dziaku wynosil403.121 zl wykonanie 394.024 zl co stanowi 
97,74 % . Na dochody skiada siq : 
~wietlice szkolne plan dochodow wynosil 88.945 zl wykonanie 79.598 zk co stanowi 
89,74 zl wystcpuje tu wplata za wynajqcie Swietlicy szkolnej w wysokosci 250 zl oraz - 
wplaty za wyiywienie dzieci w szkolach w wysokoici 79.598 zk 
Pomoc naleina dla uczniow 
Plan dochodow wynosil3 14.176 zi wykonanie 100 % . Jest to dotacja celowa na 
pokrycie kosztciw udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniow o 
charakterze socjalnym. 

Dzial900 Gospodarka komunalna i ochrona irodowiska. 
Plan dochodow tego dziah wynosil126.260 zl wykonanie 223.099 zi co stanowi 
98,60%. Na dochody sklada siq : 
Gospodarka Sciekowa i ochrona wdd 
Plan dochodow wynosil215.260 zl wykonanie 222.099 zl co stanowi 98,60 % Sqto 
wplaty z tytuh wplat za przylqcze kanalizacyjne w wysokosci 4.837 zl oraz zwrocone 
Srodki ze SAPARDU na budowe kanalizacji sanitarnej na ulicy Kolskiej w wysokosci 
2 17.262 zi Inwestycja ta byla zakonczona i rozliczona w roku 2004 a Srodki wpiynqb 

- 
w tym roku. 
Oczyszczanie miast i wsi 
Plan dochodow wynosil 1.000 zi wykonanie I00 % .Jest to dotacja celowa otrzymana 
z powiatu na likwidacje dzikich wysypisk Smieci 

Dzial921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Plan dochodow tego dzialu wynosil25.046 zi wykonanie 24.992 zi co stanowi 
99,78 % .Wystqpuja-tu nastqpujqce dochody. 
Biblioteki 
Plan dochodow wynosil 8.346 zl wykonanie 100 % .Wystqpuje tu to dotacja ze 
Starostwa Powiatowe na prowadzenie biblioteki w kwocie 2.000 zl oraz dotacja na 
zakup ksiqek otrzymana z Ministerstwa Kultury w wysokosci 6.346 21. 
Pozostala dziaialnoik 



Plan dochodow wynosil 16.700 zl wykonanie 16.646 zf co stanowi 99,68 %. Sa, to 
wplaty za lokale mieszkalne znajdujqce siq w budynki Miejsko Gmimego Oirodka 
Kultury w izbicy Kujawskiej w wysokoSci 9.146 zf wplaty darowizny 1.000 zi oraz 
dotacja z Urzedu Marszalkowskiego w kwocie 6.5000 zl z przeznaczeniem na 
organizacje festiwalu ,, Mikrofon dla najmlodszych" oraz 3.500 zi na zadanie 
pt. ,, Na europejskirn szlaku megalitow - kultura pucharow lejkowatych" 

Og6iem plan dochod6w wynosil 14.563.796 zl wykonanie 14.416.450 zt co 
stanowi 98,83 % 

Z wymienionych dochodow realizowano nastqpujace wydatki : 

Dzial010 Rolnictwo i lowiectwo 
Plan wydatkow te%o dzialu wynosil 305.296 zl wykonanie 35.710 zl co stanowi 
8,42 % . W dziale tym wystepuja, nastepujqce wydatki : 
Infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi 
Plan wydatkow wynosil384.462 zl wykonanie 10.008 zl co stanowi 3,52 % 
Zapiacono za opracowanie studium na budowq wodociagu we wsi Gasiorowo oraz za 
dziennik budowy 8 zl. Inwestycja zostanie zrealizowana w nastqpnym roku. 
Izby Rolnicze 
Plan wydatkow wynosil 7.244 zl wykonanie 4.019 zi co stanowi 55,48 % .dokonano 
przelewu na rzecz izb rolniczych 
Pozostala dzialalnoic' 
Plan wydatkow wynosil 13.590 zl wykonanie 11.683 zl co stanowi 85,97 % Dokonano 
zaplaty za utylizacjq , za energie , zakupiono materialy na remont 5wietlicy we wsi 
Dtugie , zaplacono za badania lekarskie os6b zatrudnionych w rarnach robot 
publicznych oraz przelano Srodki do Gminnej Spolki Wodnej . 

Dzial 020 Leinictwo 
Plan wydatkow wynosil 1.200 zl wykonanie 1.075 zl co stanowi 59,58 % .Dokonano 
zakupu drzewek .na wyzej w/w kwotq. 

Dzial400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energiq elektrycznq , gaz, i wodq 
Plan wydatkow tego dzialu wynosil92.467 zl wykonanie 100% . Przelano dotacje 
podmiotowa, do zaldadu budzetowego w wysokoici 82.467 zl oraz dotacjq celowa na 
zakup inwestycyjny w wysokoici 10.000 zl. 

Dzial Transport i IqcznoSir 
Plan wydatkow wynosil 1.984.690 zl wykonanie 1.467.379 zi co stanowi 73,924. 
W dziale tym realizowano nastepujace wydatki : 
Drogi powiatowe gminne. 



Plan wynosil 10.000 zl wykonanie 100 % .Przelano Srodki do Starostwa Powiatowego 
na opracowanie dokumentacji na  przebudowq drogi powiatowej w miejscowosci 
Augustynowi zgodnie z zawartym porozumieniem. 
Drogi pubticzne gminne. 
Plan wynosil 1.974.690 zl wykonanie 1.457.379 zl co stanowi 73,80 %. Zaptacono za 
posypyanie w okresie zimy drog wiejskich i w miescie , zakupiono kruszywo na 
drogi, znaki drogowe, worki na Smieci, wapno, cement, kraweiniki kostkq brukowa, 
zaplacono za wykonanie przecisku na ulicy Kolskiej ,za prace rowniarki, za potozenie 
kostki brukowej na ulicach, za dokumentacje na przebudowq ulicy Bratkowa, za sol na 
posypywanie, za opracowanie projeltu ruchu drogowego, zaptacono roczna optatq do 
Zarzdu  Drog Wojewodzkich za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia 
niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 
kanalizacji sanitarnej w wysokosci 5.050 zl.W roku budzetowym zapiacono za 
wykonanie map projektowych do budowy drogi w miejscowosci Pasielta w wysokosci 
18.076 zl oraz zaplacono za nadzor i wykonawcy za I1 etap modernizacji drogi Dtugie 
~mielnik w wysokoici 1.253.688 zl 

Dziai 700 Gospodarka mieszkaniowa 
Plan wydatkow tego dziah wynosil 68.501 zl wykonanie 67.043 zi co stanowi 
97,87 % . W dziale tym realizowano zadania: 
Rdine jednostki obsfugi gospodarki mieszkaniowej 
Plan wydatkow tego rozdziah wynosil65.501 zl wykonanie 100 % .Przelano dotacje 
zakladu budzetowego w planowanej wysokosci. 
Pozostaia dzialalnoic' Plan wydatkow wynosil3.000 zl wykonanie 1542 zl co stanowi 
5 1,4 % zaplacono za nadzor sluzb weterynaryjnej . 

Dzial710 Dzialalno6i: uslugowa 
Plan wydatkow wynosil25.000 zl wykonanie 20.984 zl co stanowi 83,93 % zaplacono 
za wydane decyzje o warunkach zabudowy. 

Dzial750 Administracja publiczna 
Plan wydatkow tego dziah wynosil 1.237.182 zl wykonanie 1.100.13 1 zl co stanowi 
97,00%. W dziale tym realizowano nastqpujace zadania: 
Urzedy Wojewddzkie 
Plan wydatkow wynosil 76.839 zl wykonanie 72.48 1 zl co stanowi 94,33 %. 
Wyplacono wynagodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zaplacono 
skladki na ubezpieczenia spoleczne , fundusz pracy, dokonano odpisu na zakladowy 
fundusz Swiadczen socjalnych, zakupiono druki, zaplacono za ubezpieczenie sprzqtu 
za szkolenie pracownikow, Wydatki dotyczqUSC , ewidencji ludnoici i spraw 
wojskowych . SA to zadania zlecone jednak dotacja nie pokrywa kosaow utrzymania 
i z budietu doklada sic 7.081 zl . 
Rudy gmin 
Plan wydatkow wynosil79.700 zl wykonanie 78.646 zl co stanowi 98,68 %. 



Wyplacono dietq przewodniczacemu, zastqpcom, oraz radnym , zakupiono kasety,, 
notesy dla radnych. 

Urzgdy gmin 
Plan wydatk6w wynosil 1.080.643 zl wykonanie 1.049.004 zl co stanowi 97,07 %. 
Wypiacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, przelano 
skladki na ubezpieczenie spoleczne, fundusz pracy, dokonano odpisu na zakladowy 
fundusz Swiadczen socjalnych, zakupiono artykutu biurowe, Srodki czystosci, 
czasopisma , wydawnictwa, paliwo do samochodu shzbowego, za obslugq prawnicza. 
informatyczn~ za naprawy sprzqtu, zaplacono skladkq za ubezpieczenie gotowki, 
sprzqtu, budynku, zaplacono prowizje bankowa i za prowadzenie rachunkow 
bankowych, zakupiono toner, tusz do drukarek, zakupiono programy komputerowe, za 
znaczki pocztowe, za abonament RTV, za szkolenie pracownikow, wyplacono zwrot 
kosztow podroz i diety . dokonano wymiany okien w budynku urzedu oraz dokonano 
zakupu plytek ceramicznych do wymiany w iazience. Dokonano zakupow 
inwestycyjnych w postaci sprzetu komputerowego na kwote 7.6 13 zl. 

Dzial7iil Urzedy naczeinych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sqdownictwa. 
Plan wydatkow tego dziah wynosil42.575~1 wykonanie 42.770 zt co stanowi 99,05 9'0 
Realizowano nastepujqce zadania: 
Urzedy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontpoli i oclzrony prawa 
Plan wydatkow wynosil 1.350 zl wykonanie 100 % zaplacono za usiugi 
komputerowe, zakupiono druki. znaczki pocztowe . 
Wybo y Preden ta  
Plan wynosil25.721 zl wykonanie 24.95 1 zt co stanowi 98,93 %. . Zaplacono za 
materialy do wyposajenia lokali wyborczych, za artykuiy biurowe. za obstugq 
infomatycmaza rozmowy telefoniczne wyplacono diety czlonkom komisji. 
Wybory do sejmu i Senatu. 
Plan wydatkow wynosil 16.104 zl wykonanie 15.969 zl co stanowi 99,16 % 
Zaplacono za artykulu biurowe, wyplacono delegacje osobom bioracych udzial w 
szkoleniach. Zaplacono za sporzqkenie spisu wyborcow, za obshge informatyczng 
wyplacono diety czionkom komisji wyborczych. 

Dzial754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 
Plan wydatkow tego dzialu wynosil68.255 zt wykonanie 62.565 zl co stanowi 
9 1,66%. W dziale tym realizowane sq nastepujqce zadania: 
Komendy Wojewo'dzkie Policji 
Plan wydatkow wynosil3.000 zl wykonanie 2.998 zl co stanowi 99,93% zakupiono 
paliwo na potrzeby Policji w izbicy Kujawskiej. 
Ochotnicze straiepoiarne 
Plan wydatkow wynosil65.255 24 wykonanie 59.567 zl co stanowi 91,28% . 
Zaplacono za paliwo do samochodow straiackich, ubezpieczono wszystkie 



samochody, budynki, zaplacono za grupowe ubezpieczenie strazakow , zakupiono 
materiaiy budowlane do remontu za rozmowy telefonicme, za energie za badania 
technicme pojazdow, zakupiono mundury, i koszule, za przeglady gasnic, za napraw? 
radiostacji, za reflektory, zakupiono artykuly spoiywcze dla orkiestry . 

Dzial756 Dochody od os6b prawnych , od osob fizycznych i innych jednostek 
nieposiadajqcych osobowoSci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem. 
Plan wydatkow wynosil56.500 zl wykonanie 55.627 zl co stanowi 98.45%. 
Wyplacono diety soltysom za pobor podatkow, zaplacono za szkolenia pracowniltow , 
koszty komomicze, zakupiono druki, za prenumerate wydawnictw, zakupiono 
program komputerowy do podatkow ,drukarkc , tusze do drukarek papier, 

Dzial757 Obsluga dlugu publicznego 
Plan wydatkow wynosil 15.000 zl wykonanie 10.199 zl co stanowi 67,99% Zapiacono 
odsetki od poiyczek zaciagniqtych w Wojewodzkim Funduszu Ochrony ~rodowiska i 
Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

Dzial758 R6zne rozliczenia 
W dziale tyrn wystepuje kwota po stronie planu 74.435 zl jest to nierozdysponowana 
rezenva budietowa. 

Dziat 801 OBwiata i wychowanie 
Plan wydatkow tego dzialu wynosil5.346.541 ZI wykonanie 5.04 1.065 zl co stanowi 
94,18% . W dziale tym realizowane sanastqpujace zadania: 
Szkoly podstawowe 
Plan wydatkow tego rozdziah wynosil3.224.938 zl wykonanie 3.037.877 zl co 
stanowi 94,20%. Wyplacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli oraz obslugi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano 
odpisu na zaldadowy fundusz ST---;adczen.sorjalny, zaplacono za energie elektrycznk , 
wode ,Scieki, gaz. wqgiel, mial, za pomoce naukowe, artykuly biurowe, zakupiono 
czujniki zasilania i?i szkole podstawowej w Izbicy, za nadzor technicmy nad 
centralnym ogrzewaniem , za wywoz nieczystosci stalych, za rozmowy i abonamenty 
telefonicme za Internet , za badania lekarskie pracownikow, zakupiono materia+ do 
remontu szko1, Srodki bhp, zakupiono zestaw do Cwiczen do szkoly podstawowej w 
Izbicy oraz zestaw komputerowy do szkob podstawowej w ~wiszewach. 
Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawo wych 
Plan wydatkow wynosil 163.144 zl wykonanie 162.900 zl co stanowi 99,85%. 
Wyplacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie , wynagrodzenia nauczycie!i, dodatkowe 
wynagrodzenie roczne, dokonano odpisu na zaktadowy fundusz swiadczen socjalny 
przelano skkadki na ubezpieczenie spolecne , fundusz pracy 
Przedszkola 
Plan wydatkow wynosil292.055 zl wykonanie 290.501 zl co stanowi 99,47%. 
Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli dodatki wiejskie, wynagrodzenia 



osobowe wszystkich pracownikow , dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano 
odpisu na zaldadowy fundusz Swiadczen socjalnych, zaplacono za wode , Scieki, za 
wywoz nieczystoSci stalych, za energie elektryczna,, za rozmowy i abonament 
telefoniczny, za przeglad gaSnic, za wqgiel, zakupiono odziez ochronnq Brodki bhp, 
zakupiono artykuh zywnoiciowe, materialy do wymiany instalacji elektrycznej w 
pomieszczeniach przedszkola, oraz za usluge , zakupiono artykuly hydraulicme , 
zaplacono za malczanie szkodnikow. 
Gimnazja 
Plan wydatkow wynosil 1.345.351 zl wykonanie 1.287.819 zl co stanowi 95,72 %. 
Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom, wynagrodzenia osobowe , 
dodatkowe wynagrodzenie roczne , dokonano odpisu na zakladowy fundusz 
Swiadczen socjalny, przelano skladki na ubezpieczenie spoleczne , fundusz pracv, 
zakupiono olej opalowy, zaplacono za wywoz nieczystosci stalych , za wode i Scieki, 
za energi? eleknyczna, zakupiono oprogramowanie komputerowe, pomoce naukowe, 
druki artykuly papiernicze, Srodki czystoici , bhp, zaplacono za rozmowy i abonament 
telefoniczny, za czasopisma , szkolenie , delegacje, za arlusze ocen, zakupiono 
kosiarke , mikrofori, zaplacono za przegld gainic, za opracowanie projektu klatki 
schodowej, zak~piono materialy do odnowienia kias lekcyjnych. 
Dowoienie ucznidw do szkdl. 
Plan wydatkow wynosil 215.341 z1 wykonanie 207.783 zl co stanowi96,49%. 
Wyplacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano 
odpisu na zakladowy fundusz Swiadczen socjalny, przelano skladki na ubezpieczenie 
spoleczne, fundusz pracy,, zakupiono paliwo do autobusow szkolnych, zaplacono za 
dow6z dzieci do szkol wynajetymi autobusami, zakupiono bilety dla uczniow 
dojeidzajacych do szkol , czeSci zamienne do autobusow, 
Doksdalcanie i doskonalenie nauczycieli 
Plan wydatkbw wynosil20.000 zl wykonanie 16.232 zl co stanowi 8 1,16%. 
Zaplacono za szkolenie , za doksztalcanie oraz dokonano wyplaty kosztow podroiy i 
diet nauczycieli. 
Pozostala dzialalnoic' 
Plan wydatkbv wynosil 85.712 zl wykonanie 37.953 zl co stanowi 44,28%. Dokonano 
przelewu na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych dla emerytow i rencistow 
bedacych nauczycielarni., wyplacono kwote 8.250 zl dla pracodawcow ktorzy zawarlj 
urnowe z mlodocianymi na przygotowanie do wykonywania zawodu, zaplacono za 
ogloszenie w prazie o konkursie na dyrektora szkoly. 

Dzial851 Ochrona zdrowia 
Plan wydatkow tego dziah wynosil 89.750 zl wykonanie 77.741 zl co stanowi 86,62% 
Wyplacono diety czlonkom komisji ds. rozwiqpania  problemow alkoholowych, 
wyplacono wynagrodzenie osobowe , dodatkowe wynagrodzenie rocne, , przelano 
sldadki na ubezpieczenie spoleczne , h d u s z  pracy, dokonano odpisu na zakladowy 
fundusz Swiadczen socjalny, zakupiono kartc do telefonu komorkowego, artykuly 
spoiywcze dla dzieci przebywajqcych w Swietlicy, materialy do pracy z dziedmi, 



nagrody na konkursy dofinansowano wypoczynek letni dla dzieci .zaplacono za 
c6nszlokalu w ktorym znajduje siq Swietlica zakupiono nowe komputery. 
Dziai 852 Pomoc spoteczna 
Plan wydatkow tego dzialu wynosi 2.770.996 zl wykonanie 2.571.43 1 zl co stanowi 
92,800io. W dziale tyrn wykonywano nastqpujqce zadania: 
~wiadczenia rodzinne oraz skiadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia spolecznego 
Plan wydatkow wynosil 1.580.047 zl wykonanie 1.430.741 z1 co stanowi90,55% 
,wyplacono zasilki rodzinne i pielegnacyjne na ltwotq 1365.914zk w tyrn 16.741 
zasilkow rodzinnych z dodatkami, 826 zasilkow pielcgnacyjnych i 236 Swiadczen 
pielqgnacyjnych. Oraz dokonano zwrotu wykorzystanej dotacji niezgodnie z 
przeznaczeniem w wysokoici 3.0 15 21 . wyplacono wynagrodzenia osobowe 
pracownikow ,, dodatkowe wynagrodzenie roczne, przelano skiadki na ubezpieczenie 
spoleczne i fundusz pracy, dokonano zakupu drukow do Swiadczen rodzinnych, 
zaplacono za licencje do programu , papier do drukarki, toneru taSmy do drukarki, 

- 
zakupiono znaczki pocztowe, zaplacono za prowadzenie rachunku bankowego oraz za 
prowizjq od pobranych irodkow, dokonano odpisu na zakladowy fundusz Swiadczen 
socjalnych, dokonano zakupow inwestycyjnych w kwocie 3,500 zl zakupiono 
komputer. 
~kladki  na ubezpieczenie zdrowotne opiacane za osohy pobiernjqce niektbre 
s'wiadczenia zpomocy spofecznej oraz niekrdre Swiadczenia rodzinne. 
Plan wydatkow wynosil 14.900 zl wykonanie 13.078 zl co stanowi 87,77%. 
Ubezpieczeniem zostaly objqte 42 osoby oraz zapiacono prowizje bankowq . 
Zasilki i pomoc w naturze oraz skfadki na ubezpieczenie spoleczne 
Plan wydatkow wynosil466.000 zl wykonanie 446.780 z1 co stanowi 95,87%. 
Wyplacono zasilki stale w kwocie 103.508 z1 z pomocy skorzystalo ogolem 35 osob 
w tym samotnie gospodarujqce 25 os6b wyplacono zasilki na kwote 83.086 z1 , 
pozostajqcych w rodzinie 10 osob w kwocie 20.422 zl , zasilki okresowe na 
zaspokojenie niezbqdnych potrzeb w rndzinie przydzielono 382 osobom og6lem w 
kwocie 341.455 z1 z tego: z powodu bezrobocia 301 osob na kwotq 301.338 zl , 
dlugotrwala choroba 55 osob - 28.485 z1, z powodu niepeknosprawnosci 26 osob - 
11.632 zl, zaplacono za obshgq bankowa 1.81 8 zl 
Dodatki mieszkaniowe 
Plan wynosil249.000 24 wykonanie 23 1.782 zk co stanowi 93,084'0 W roku 
budzetowym 2005 dokonano wyplaty dodatkow mieszkaniowych dla mieszkancow 
naszej gminy w wlw kwocie . Sq to Srodki z budzetu gminy. 
Oirodki pomocy spo fecznej 
Plan wydatkow wynosil 143.977 zl wykonanie 143.530 zl co stanowi 99,69%. 
Wyplacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, przelano 
skladki na ubezpieczenie spoleczne ifundusz pracy dokonano odpisu na zaldadowy 
fundusz Swiadczen socjalnych, zakupiono wydawnictwa fachowe, zaptacono za 
rozmowy telefoniczne, za papier ksero, za toner do drukarek, artykub- biurowe 
Srodki bhp oraz odziez ochronna dla pracownikow terenowych. 



Uslugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekuricze. 
Plan wydatkow wynosil 149.523 zl wykonanie 148.210 zl co stanowi 99,12%. 
Wyplacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zaplacono 
skladki na ubezpieczenie spolecme , fundusz pracy, dokonano odpisu na zakladowy 
fundusz iwiadczen socjalnych, zaplacono za uslugi pomocy sasiedzltiej, wyplacono 
zwrot kosztow podroiy opiekunkom dojezdzajqcych do podopiecznych. zakupiono 
odziez ochroma oraz Srodki bhp. 
Pozostala ClzialalnoSC 
Plan wydatkow wynosil 167.549 z1 wykonanie 157.3 10 zl co stanowi 93,8856. 
Wyplacono zasilki celowe w wysokoici 38.000 zl z pomocy 326 osob zasilki 
przeznaczono na leczenie dla 117 osob na kwotq 12.336 zl, na zakup iywnoici dla 61 
os6b w wysokoSci 6.494 zl , zaplacono za energiq 4 osobom w wysokoici 5 10 zl, 
zakupiono opal dla 88 osob za 11.294 zl, dokonano zakupu okularow dla 3 osob za 
350 21, odziez dla 30 osob w wysokosci 2.988 zl , zakupiono rowniei podrqczniki 
szkole dla 10 osob w kwocie 1.520 zl oraz dofinansowano wigiliq dla 1 osoby 33 zl 
zakup pralki 264 zl, zaplacono za czynsz mieszkalny 2 osobom w wysokoici 250 zt 
dofinansowano zakup aparatu sluchowego w kwocie 100 zl, dofinansowano 3 osobom 
remont mieszkar~ia na kwotq 250 zl, zapiacono za pogrzeb 800 zl za. pobyt w 
schronisku 1 osoby 155 zl. za dowod osobisty 50 zl, zdarzenia losowe dla 2 osob na 
kwotc 450 21 Na dozywianie dzieci i posilek dla potrzebujacych wydatkowano kwote 
114.000 zl . Z doiywiania skorzystalo 266 dzieci , z posilku dla doroslych w formie 
obiadu skorzystalo 20 osob, doiywianiem w formie wypiat zasilku celowego zostaly 
objete 573 osoby 

Dzial854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
Plan wydatkow tego dziah wynosi 765.74721 wykonanie 694.389 zl co stanowi 
90,68% W dziale tym realizowane s a  nastqpujqce zadania: 
~wietl ice szkolne 
Plan wydatkow wynosil451.571 zf wylionanie 380.251 zl co stanowi 84,20%. 
Wyplacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie nauczycielom, wynagrodzenia osobowe, 
dodatkowe wynagrodzenie roczne , dokonano przelewu skladek ria ubezpieczenie 
spoleczne i fundusz pracy , dokonano odpisu na zakladowy fundusz iwiadczen 
socjalny, , zakupiono plytki ceramiczne do kuchni, wqgiel, zaplacono za zaloienie 
pkytek, zakupiono komputer ,za przeglad przewodow kominowych, dokonano rowniez 
zakupu artykulow spoiywczych. 
Pomoc naleina dla ucznidw 
Plan wydatkow wynosil314.176 zl wykonanie 314.138 zl co stanowi 99,99% . Z 
pomocy skorzystalo 1.129 ucni6w 

Dziai 900 Gospodarka komunalna i ochrona irodowiska 
Plan tego dzialu wynosil 1.935.988 z1 wykonanie 561.462 zl co stanowi 29,00%. W 
dziale tym realizowano nastqpujqce zadania: 
Gospodarka Sciekowa i ochrona wdd 



Plan wynosil 1.379.369 zl wykonanie: 54.084 zl co stanowi 3,92% . na tak niskie 
wykonanie planu mialo wpiyw nie zrealizowania zadan inwestycyjnych dotyczacych 
budowy kanalizacji s an i the j  i deszczowej w miescie. Realizacja zostata pnesuniqta 
na 2006 rok. . Przelano dotacjq dla zakladu budzetowego w wysokoici 8.783 24 
dokonano zakupu materialow na remont kanalizacji w ulicy Augustowskie, , 
zaplacono za utrzymanie kanalizacji deszczowej , zaptacono rowniez za mapy, 
studium wykonalnoici i projekt kanalizacji sanitarno deszczowej w ulicach Szkolna, 
Pilsudskiego, Plac Wolnoici w wysokoici 20.195 zl, za mapy do projektu kanalizacji 
w ulicach Torunska , Cicha, Nowomiejska w wysokoici 5.490 zi 
Oczyszczanie miast i wsi Plan wydatkow wynosil 163.640 zi wykonanie 155.374 zl co 
stanowi 94,95%. . zakupiono paliwo do, czqsci zamienne do cizgnika, wapno, cement 
oraz zaplacono za wywoz nieczystoici stalych z terenu miasta i gminy, za sprzqtanie 
ulic i terenow miejskich. 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. 
Plan wydatkow wynosil 52.166 zl wykonanie 48.244 zl co stanowi 92,48%.Zaptacono 
za utrzymanie terenow zieleni w mieicie , zakupiono kosiarke oraz Srodki ochrony 
roilin, paliwc, zaplacono za wode do podlewania trawnikow. Zakupiono roze na 
rabaty, trawq, irodki owadobojcze 
Oiwietlenie ulic, placdw i drdg. 
Plan wydatkow wynosil257.789 zl wykonanie 272.715 zi co stanowi 86,39%. 
Zaplacono za energiq elektrycznaz terenu miasta i gminy w wysokosci 165.778 zl, 
zapiacono za remont oswietlenia drogowego w kwocie 12.102 zt, oraz za konserwacje 
oiwietlenia w mieicie w wysokoici 44.257 zl zakupiono rowniez kabel elektryczny za 
578 zl. 
Pozostala dzialalnoic' 
Plan wydatkow wynosil 83.024 zl wykonanie 81.045 zl co stanowi 97,61%. 
Wyplracono prowizje za inkaso oplaty targowej, zapiacono za wode ze zdrojow 
ulicznych, za energie z przystanku PKS, za wycene dzialek, zaplacono oplaty do 
Funduszu Ochrony ~rodcwiska za zanieczyszczanie Srodowiska , zakupionc Srodki 
czystoici oraz lawki do parku , za ogloszenie w prasie o podziale dziaiek 

Dzial921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Plan wydatkow tego dziah wynosil 263.409 zl wykonanie 237.089 zl co stanowi 90% 
W dziale tym realizowano nastqpujqce zadania : 
Domy i oirodki kultury 
Plan wydatkow wynosil 11.109 zl wykonanie 106.909 zl co stanowi 96,22%. Przelano 
dotacje do instytucji kultury w w/w kwocie. 
Biblioteki 
Plan wydatkow wynosil78.900 zl wykonanie 77.442 zl co stanowi98,15%. 
Wyplacono wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , przelano 
skladki na ubezpieczenie spoleczne , hndusz pracy : dokonano odpisu na zakiadowy 
hndusz iwiadczeri socjalnych, zaplacono za wywoz nieczystoici itakych , za wodq,. 



energiq, za rozmowy i abonament telefoniczny , zakupiono Srodki czystoSci , 
czasopisma , ksiqzki. Srodki bhp. 

Pozostala dzialalnoSC 
Plan wydatkow wynosil73.400 zl wykonanie 52.738 zl co stanowi 71,85 %.. 
Zakupiono mial wqglowy do kotlowni w budynku MGOK w Izbicy. Zaplacono za 
energie i wodq w kotlowni, przelano Srodki na organizacje festynow , doiynek, 
zakupiono artykuly na potrzeby Kola Gospodyn Wiejskich, zakupiono artykuly na 
prezentacje stol6w wielkanocnych i wigilijnych, . Przelano dotacje dla MGOK w 
Izbicy w wysokoici 6.500 zl. 

Dzial926 Kultura fizyczna i sport. 
Plan wydatkow tego dzialu wynosil242.164 zl wykonanie 65.535 zl co 
stanowi27,06%. Na tak niskie wykonanie wplyw mialo przesuniqcie realizacji 
inwestycji budowa pomostow na jeziorze Dhgie. Wydatki dotyczqutrzymania 
stadionu i zawodnikow , zaplacono za sprzqt sportowy, buty, wodc, energiq , paliwo 
do kosiarki, nawozy, diety sqdziow, zakupiono napoje dla zawodnikow, dokonano 
ubezpieczenia budynkow i sportowc6w, zaplacono oplaty czlonkowskie, za przew6z 
zawodnikow na mecze, za opieke medyczna, , zakupiono materialy do remontu obiektu 

Og6lem plan wydatk6w wynosil 15.385.796 zl wykonanie 12.294.162 z1 co stanowi 
79.90% 

Inwestycje 
W roku budzetowym 2005 realizowano nastqpujqce inwestycje: 
Na niskie wykonanie planu inwestycji mialo wplyw nie otrzymanib irodkow 
unijnych 
Wodociqg Dziewczopole Gqsiorowo jest to inwestycja finansowana z budzetu 
gminy . WartoiC po przetargu wynosi 209.995 21, w roku 2005 zaplaciliimy za - 

opracowanie studium na budowq wodocigu w wysokoici 10.008 z?. Na w/w 
inwestycjq zacignqliimy poiyczkq z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokoici 105.720 zl. Zakoliczenie i platnoSC 
inwestycji nastagi w roku 2006. 
Droga Dlugie ~mielnik cykl realizacji 2004-2005. Wart066 inwestycji brutto wynosil 
1.267.261 zl. W roku 2004 zaplaciliimy za opracowanie studium wykonalnoici w 
wysokoici 13.573 zl , natomiast w tym roku inwestycja zostala zakonczona i 
rozliczona. Jest to inwestycja prowadzona przy udziale Srodkow unijnych. Zaplacono 
wykonawcy 1.244.830,17 zl z tego 93 1.353,82 zl to Srodki unijne, 124.181 zl to 
Srodki otrzymane z budzetu panstwa pozostala kwota w wysokoici 21 1.726,18 zl 
Srodki budzetowe 
Droga Blenna Smiely Wietrzychowice cykl realizacji 2004-2006 WartoSC 
kosztorysowa inwestycji wynosi 2.468.865 zl. W roku 2004 zaplacono za mapy , za 



dokumentacjq w wysokosci 50.402 z l ,  Realizacja inwestycji nastapi w 2006 roku przy 
udziale Srodkow unijnych. 

Opracowanie dokumentacji na przebudowe drogi Sokolowo Pasieka 
W 2005 roku zaplacono za mapy do projektu przebudowy drogi w wysokoici 18.076 
zl. Inwestycja bqdzie realizowana w latach nastqpnych. 
Kanalizacja sanitarno- deszczowa ul Piisudskiego, Warszawska, Szkolna, Plac 
WolnoSci, Koicielna. WartoiC inwestycji po przetargu wynosi 989.822 z1 cykl 
inwestycji 2004-2006 . W roku 2004 ponieilismy koszty w wysokoici 19.667 zl na 
opracowanie projektu , za mapy , za decyzjq o warunkach zabudowy natomiast w 
2005 roku zapiaciliimy za opracowanie studium wykonalnoici w wysokoici 14.575 zi 
oraz kwotq 5.604 zl za odwolanie od przetargu oraz 16 z1 za dziennik budowy. 
Inwestycja zostanie zakonczona i rozliczona w 2006 roku na wlw inwestycje 
otrzymaliimy pozyczkc z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i 
Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokoici 716.180 zi. 
Kanalizacja sanitarno- deszczowa w ulicach Nowomiejska Torunska Cicha, 
Chopina. Cykl realizacji 2004-2006 W roku 2005 zaptacono za mapy do projektu 
budowy kanalizacji w wysokoSci 5.625 zi Realizacja inwestycji nastapi w roku 2006. 
Budowa zaplecza sportowego przy gimnazjurn. cykl realizacji 7005-2006 .W roku 
2005 zapiacono za wykonanie map dla celow projektowych w wysokoici 976 zl. 
Budowa zespolu pornostow rekreacyjno wypoczynkowych w miejscowoici Dlugie 
nad jeziorem Dtugie Cykl realizacji 2004 -2006 . Jest to inwestycja realizowano przy 
udziale Srodkow unijnych. W roku 2004 zaplacono za mapy do projektu, oraz za 
projekt budowy .Wartoit inwestycji po przetargu wynosi 798.837 zi. Inwestycja 
zostanie zakoliczona i rozliczona w 2006 roku. 
Zakupy inwestycyjne W urzqdzie Lgniny dokonano zakupow na kwote 7.6 13 zl 
/komputer/ W opiece spolecmej dokonano zakupu na kwotc 3.500 z1 Ikomputerl 

Zaklad Gospodarki Kornunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej. 
Plan przychodow ogoiem zakiadu wynosi 688.649 zl wykonanie 52 1.830 zl co 
stanowi 75,77% Na przychody sklada siq dotacja z budzetu w wysokoici 65.501 zl 
oraz wphwy z uslug plan 601.214 zi wykonanie 434.395 zl co stanowi 72?25 %.oraz 
inne zwikkszenia/amortyzacja/ plan 2 1.934 zi wykonanie 100 %. Wpbwy z ushg  
dotyczq: 
Czynsze za lokale mieszkalne plan 53.348 wykonanie 52.944 zi co stanowi 99,24%, 
czynsze Za lokale uzytkowe plan 25.083 zl wykonanie 25.588 zi co stanowi 102%, 
wyw6z nieczystoici plynnych i stalych na plan 303.969 zl wykonanie 207.697 zl co 
stanowi 68,32%. UsIugi transportowe plan 15.000 zl wykonanie 8.230 zi co stanowi 
54,86 %, uslugi rolnicze plan 19.300 zi wykonanie 6871 zl co stanowi 35,60%, 
wplywy z usiug za utrzymanie kanalizacji deszczowej plan 18.338 zl wykonanie 
16.276 zl co stanowi 88,75% za sprzedaz gazu plan 30.000 zl wykonanie 
27.18890,62%, wplywy z oczyszczania plan 48.257 zl wykonanie 42.830 zl co 



stanowi88,75 %, wpfywy za utrzymanie zieleni plan 29.919 zl wykonanie 26.555 zl co 
stanowi 88,76% za akcje zima plan 28.000 wykonanie 10.097 zl co stanowi 36,06 
%oraz sprzedaz roina nti plan 30.000 zl wykonanie 10.122 zl co stanowi 33,74%. 
Zyski nadzwyczajne kwota bezplanowa 430 zf , pozostale przychody 372 zl 
amortyzacja Srodkdw trwaiych 21.934 zl. Z u~yskanych przychod6w realizowano 
wydatki. Na plan 644.482 zl wykonano 529.791 zi co stanowi 82,20%. 
Wyplacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne. 
Odprowadzono skladki na ubezpieczenie spolecme i hndusz pracy, zakupiono 
napoje, mleko i odziez ochroma dla pracownikow, zakupiono paliwo do 
samochodow, do ciasnika ogrodowego, czqici zamienne do sprzqtu , gaz w cenie 
zakupu, rnaterialy biurowe, znaczki pocaowe, Srodki czystoici , rqczniki, materialu do 
remontu budynkow ADM, apteczkq, kamizelki ostrzegawcze, opal do zakladu, 
materialy na ogrodzenie placu zakladu, zakupiono szlifierkq i spawarkq , materialy do 
remontu wysypiska Smieci ,zakupiono worki na Smieci narzqdzia do sprzatania ulic, 
zaplacon0 za energie , wode zaptacono za uslugi telefoniczne , kominiarskie, prowizje 
bankowqza skladowanie odpadow , dokonano opiaty sadowej od pozwu za zaleglosci - 

w czynszach, ubezpieczono samochody budynki, dokonano odpisu na zakladowy 
fundusz Swiadczen socjalnych, zaplacono podatek od nieruchomoSci , Srodkow 
tran~~ortowych, . NaleznoSci na koniec roku wynosiiy63.002 zl i przedstawiajq sie 
nastcpujaco: z tytuh czynszu lokali mieszkalnych 47.325 zi , lokali uiytkowych 35 1 
zl, z tytuiu wywozu nieczystoici 8.347 zl, uslug rolniczych 1.404 21, z tytulu uslug dla 
instytucji 5.286 zl Zobowivania zakladu wynosza 69.863 zl i przedstawiajq sip 
nastgpujqco : z tytulu dostaw i ustug 4.567 zl zobowiqzania wobec instytucji 17.744 zf 
, wobec budzetu 5.8 17, podatek dochodowy od osob prawnych 16.605 zf, 
zobowiqania z tytuh wynagrodzen 22.741 zl, pozostale zobowiqzania 2.389 zl 
~ r o d k i  pienieine na koniec roku wynosiky 3.162 zl ,pozostale Srodki obrotowe 8.226 
zl 

ZaMad Wodociigow i Kanalizacji w Izbicy kujawskiej 
Plan przychodow ogoiem zakladu wynosil 983.965 zl wykonanie 895.098 zl co 
stanowi 90,96%Na przychody zakladu sklada sie : sprzedai wody na plan 380.000 zf 
wykonanie 386.777 zl co stanowi 101,78 %, sprzedaz Sciekow plan 126.000 zl 
wykonanie 123.213 zl co stanowi 97,78 %, opiata staia plan 21.000 zl wykonanie 
21.478 zt co stanowi 102,27%, ushgi wodno kanalizacyjne plan 88.568 zl wykonanie 
175 zl co stanowi 0,20%, odsetki od nietenninowych wplat plan 5.000 zi wykonanie 
6.087 zt co stanowi120,54%, dotacja z budzety 91.250 zl wykonanie 100 % w tym 
podatek WAT 5.969 zll odpisy arnortyzacyjne plan 272.147 zl wykonanie 100 %. . 
Plan rozchodow wynosil 907.689 zf wykonanie 100 %.Wyplacono wynagrodzenie 
osobowe pracownikom stacji uzdatniania wody i oczyszczalni Sciekow, zaplacono 
skladki na ubezpieczenie spoteczne i fundusz pracy, zakupiono paliwo do 
samochodow, kosiarki, agregatu, odziez ochronnq dla pracownikow, , opal do 
ogrzewania budynku, Srodki bhp, materiaiy do remontu sieci wodociqgowej, 
zakupiono rnateriaiy biurowe, za energie elektryczna, za wywoz nieczystoici staiych, 



za dozor technicmy urzqdzen , zaplacono za rozmowy telefonicme, uslugi pocztowe , 
za prenumerate czasopisma ,prowizje bankowq , za szkolenia pracownikiw-badania 
okresowe , remont pomp ,ryczalty i delegacje , dokonano ubezpieczenia samochodow 
i budynku, dokonano odpisu na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych, zaplacono 
odsetki kame za od oplat za korzystanie ze Srodowiska, dokonano zakupu 
inwestycyjnego - zakup falownika w kwocie 4.124 zl oraz z dotacji z budzetu 
dokonano zakupu sondy z tlenomierzem , pompy , falownika na kwote 10.000 zl. 
NaleinoSci zakladu na 2005 rok wynosza 86.171 zl w tym za wode i Scieki 
indywidualni odbiorcy 52.517 zl , zaklady pracy i instytucje 33.654 zl. Zobowiazania 
wynosza 11.163 zl w tym z tytutu wynagrodzen 26.769 zl z tytulu skladek na 
ubezpieczenia 4.816 z 1 ,  fundusz pracy 656 zl z tytulu zakupu dbbr i uslug 78.913 zi. 
~ r o d k i  pienieine na koniec roku wynosi'iy 4.399 21 , pozostale Srodki obrotowe 
1.459 zl. 
Gminny Fundusz Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej 
Stan Srodkow na poczqtek roku wynosil5.018 zl .Wplywy przekazane przez Zarzad 

- Wojewodztwa z tytuh oplat wynosil 6.738 zl z tytuh odsetek 6 zi . Na wydatki 
sklada sic : zaplata za badanie wod gruntowych 5.604 zl , za wykonanie map 1.830 21, 
za niwelacje wysypiska 4,328 zl Stan Srodkow na rachunku bankowym wynosil 0. 

Konczqc sprawozdanie za 2005 rok stwierdza sie , ze dochody zrealizowano w 
wysokoici 98.83 % a wydatki 79,90 %. Wykonanie dochodow przekroczylo 100 % w 
dzialach rolnictwo i lowiectwo, leinictwo, transport i lacznosd, gospodarka 
mieszkaniowa. administracja publiczna, dochody od osob prawnych , od osob 
dzycmych i innych jednostek nieposiadajacych osobowoSci prawnej oraz wydatki 
zwiazane z ich poborem. Wykonanie dochodow i wydatkow omowiono przy kazdym 
dziale i rozdziale klasyfikacji budzetowej. Na niskie wykonanie wydatkow mialo 
wplyw nie wykonanie planu zwiqzanego z realizacja inwestycji , ktorych etap 
realizacji zostair przeniesiony na nastepny rok..W roku budietowym przelano 13 
dotacji do zakladow budietowych i instytucji kultury, ,przelano Srodki na wyplate 
zasilkow celowych. dokonano przelewu na rachunek funduszu Swiadczen socjalnych, 
oraz realizowano wydatki biezace zwiqzane z dzialalnoicia kulturalnai sportow?, 
administracji publicznej , z prowadzeniem szko1, z utrzymaniem drog , zielency , 
realizowano wydatki m i v a n e  z prowadzonymi inwestycjami. wydatki rea~izdwano 
racjonalnie i oszczednie zgodnie z planem finansowym wszystkich jednostek. 


