
Uchwala Nr XI16112004 

Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
z dnia 15 kwietnia 2004 roku 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budzetu Gminy i Miasta 
Izbica Kujawska za 2003 rok oraz udzielenia z tego tytuh 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 IDz. U. Nr 142 z 200 1 roku poz. 1591, 
zm: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 
984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r Nr 80, 
poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 15681 w zwiqzku z art.136 ust. 2 ustawy z dnia 26 

'- listopada 1998 r. o finansach publicznych IDz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r/ 

Rada Gminy i Miasta uchwala co nastqpuje: 

1 .Ustala siq,ze Komisja Rewizyjna Rady Gminy i Miasta wystqpila z wnioskiem 
z dnia 10 marca 2004 roku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy 
i Miasta z tytuh wykonania budietu gminy i miasta za 2003 rok . 

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

3.Ustala siq, ze po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budietu gminy 
i miasta za 2003 rok w glosowaniu jawnym udziela siq Burmistrzowi Gminy - i Miasta Izbica Kujawska absolutorium z tego tytuh. 

Burmistrz Gminy i Miasta oglosi niemlocznie przedmiotowe sprawozdanie w 
trybie przewidzianym dla przepisow gminnych, oraz poinformuje mieszkahcow 
gminy i miasta o wykorzystaniu Srodkow budietowych. 

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

$ 4  
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjccia. 



Sprawozdanie 
z wykonania budietu Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

na 2003 rok 

Uchwalony 26 lutego 2003 roku na Sesji Rady Gminy i Miasta budzet w 
wysokoici 9.962.91 1 zl po stronie dochodow i w kwocie 10.062.91 1 zl po 
stronie wydatkow .W ciqgu roku budzetowego ulegt zmianom i na koniec 
roku wynosil po stronie dochodow 10.367.964 zt a po stronie wydatkbw 
10.467.964 zl . Ogolnie netto zwiekszono budiet o kwote 405.053 zl . Na 
zwiekszenie budietu po stronie dochodow jak i wydatkow wp'iyw mialy 
otrzymane dotacje celowe na zasilki i pomoc w naturze , oswietlenie ulic, 
budowe nowych punktow Swietlnych , doiywianie dzieci \& szkolach na 
wyprawke szkolnq, zakup podrqcznikow na dodatki inieszkaniowe, na 
fundusz socjalny emerytow i rencistow nauczycieli, dotacja na zadania w 
zakresie referendum og6lnokrajowym, subwencja rekompensujaca utratq 
dochodow z tytuh ulg ustawowych ,Srodki pochodzqce z Banku 
~wiatowego na budow? wodociqgu w miejscowosc~ Szczk6wek 

Wykonanie dochod6w za 2003 rok przedstawia siq nastep~!jqco: 
Dzial010 - Rolnictwo i towiectwo 
Plan dochod6w tego dziah wynosi 88.728 zl wykonanie 89.443 zi co 
stanowi 100,80 % . Na dochody skladajq si? : 

Znfashuktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi - Plan dochodow tego 
rozdzialu wynosi 69.588 zt wykonanie 83.990 zl co stanowi 120.68 %. Na 
przekroczenie dochodow w p w  mialo uregulowanie wsrystkich wplat 
rolnikow za przylqcze wodociqgowe na plan 23.33 1 z'i wykonano 37.7835 
zl oraz wptynqly Srodki z Banku ~ w i a t o w e ~ o  w kwocie 46.355 z+ sqto 
Srodki biorqce udzial w budowie wodociqgu w miejscowosci Szczkowek. 

Pozostala dziat'alnos'i . Plan dochodow tego rozdzia'iu wynosi 19.140 zl 
wykonanie 5.453 zl co stanowi 28,49 %. Wystepuja tu wptaty za 
Swiadectwa pochodzenia zwierzqt w kwocie 4.794 zt oraz wplat> z czynszu 
z lokalu mieszkalnego w Blennie w wysokoSci 658 zt .Na koniec roku 
wystqpuje zalegloii w wysokoici 1.855 zl z tytulu czynszu. Na niskie 
wykonanie dochodow mialo wplyw zaniechanie wydajsania Swiadectw 
pochodzenia zwierzqt. 



Dziat 600 Transport i lqcznoif 
Plan dochodow tego dziah wynosi 366.122 z'r wykonanie -365.699 z1 co 
stanowi 99,88 % Sqto Srodki otrzymane ze SAPARDU na realizacjq 
inwestycji - droga ~wi~tos lawice  Grochowiska. 

Dzial700 Gospodarka mieszkaniowa. 
Plan dochodow tego dziah wynosi 30.883 z? wykonanie 38.387 zl co 
stanowi 123.97 % .Wystqpuja,tu wplaty za dzierzawe dzialek, wplaty za 
wieczyste uzytkowanie dzialek, sprzedaz dzia'rek budowlanych, wystepuje 
tu bezplanowa kwota w wysokoici 600 zl za wynajln sali w gimnazjum. 
Mimo wysokiego wykonania wystppuje zaleglosc za dzie~iawq dziatek w 
mieScie przez jednqosobq w wysokoici 1.221 zi. 

Dzial 750 Administracja publiczna . 
Plan dochodow tego dzialu wynosi 105.192 zf wykonanie 90.582 zl co 
stanowi 86 , l l  % . Na dochody skladajqsip : 

Urzqd Wojew6dzki - plan dochodow wynosi 62.300 zi ~vlkonanie 62.200 
zl .Jest to dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zaki-esie Urzcdu 
Stanu Cywilnego, ewidencji ludnoici i obrony cywilnej oraz spraw 
wojskowych. 

Starostwopowiatowe - Plan dochodow tego rozdziatu wynosi 7.992 ~i 
wykonanie 7.992 zl . Jest to dotacja na zadania w zakresie budownictwa 
otrzymywana ze Starostwa Powiatowego. 

Urzedygmin -plan dochodow wynosi 35.000 zi wykonanie 20.390 zi co 
stanowi 58,25 %. Wystqpujqtu dochody od Srodkow zgrolnadzonych na 
rachunku bankowym , dochody z tytuku oplat administracinych, oraz za 
czynsze od lokali . Wystppuje tu zalegfoid z lat ubiegtych za wynajln 
lokalu w wysokoici 2.144 zk . Na niskie wykonanie dochodow wplyw 
miafo niskie wykonanie dochodow z tytulu odsetek od zgi-oinadzonych 
Srodk6w na rachunku bankowym na plan 20.000 zi wykonano 7.766 zk. 

Dzial751- Urzedy naczelnych organow wtadzy panstwowej , kontroli i 
ochrony prawa oraz sqdownictwa. 
Plan dochodow tego dziah wynosi 20.089 zl wykonanie 30.089 zl co 
stanowi 100 %. W dziale tym wyst~pujqnastepujqce dochody: 

Urzedy naczelnych orgundw w~udzypanstwowej - plan dochod6w wynosi 
1.225 zl wykonanie I00 % . Jest to dotacja celowa otrzq mana na 
aktualizacjq spisu wyborcow. 



Referenda ogdlnokvajowe i konstytucyjne - plan wynosi 1 8.864 z+ 
wykonanie 100 % . Jest to dotacja celowa na pokrycie vq datkow 
zwiqzanych z przygotowaniem i przeprowadzenie~n referendum. 

Dzial765 - Dochody od os6b prawnych , od osob fizycznych i innych 
jednostek nie posiadajqcych osobowoSci prawnej. 
Plan dochodow tego dziah wynosi 2.270.584 zl wykonanie 2.278.055 zl co 
stanowi 100,32 % . W dziale tym wystqpujqnastqpujqce dochod) : 

Wpiywy zpodatku dochodowego od osdb$zyczn.vch 
Jest to podatek od dzialalnoici gospodarczej osob fizycznych oplacany w 
formie karty podatkowej. Plan dochodow tego rozdzia+~~ wynosi 70.000 zi 
wykonanie 25.379 zl co stanowi 126,89 %. W rozdziale tyn wystqpuje 
bezplanowa kwota w wysokoici 524 zlr , sq to dochody z tytulru odsetek za 
nieterminowe wplaty podatku. Dochody te sq przekazyuane przez Urzqdy 
Skarbowe. 

Wph/wy z podatku rolnego, podatku leinego, podatkzc oti cz,i:nnoici cywlno 
prawnych, oraz podatkdw i opiat lokalnych od osdb /1rcnc.t7grh i inn-vch 
jednostek ovganizacyjnych. Plan dochodow tego rozdziatu ivynosi 790.777 
zl wykonanie 792.579 zl co stanowi 100,22 % . W rozdziale ty~n wystqpujq 
nastqpujqce dochody : 
- Podafek od nieruchomoSci - Plan dochodow wynosi 754.200 zl 

wykonanie 755.812 zl co stanowi 100,21 % .Na koniec roku wystqpuje 
zaleglroii. w wysokoici 4.803 zl i nadplata w wysokoici 1 z# Zalegioic 
wystagita z powodu mylnego naliczenia podatku dla dwoch podatnikow .W 
2003 roku dokonano umorzenia podatku w wysokoici 6.835 zt kwota ta 
dotyczy jednego podmiotu. Dokonano zwolnieli Uchwalq Rady z podatku 
zaklad budzetowy oraz ochotnicze straze poiarne. 
- podntek rolny - plan dochod6w wynosi 29.600 zl w!konanie 18.48 1 zi 

co stanowi 96,2 1 %. 
- podatek leiny - plan dochodow wynosi 4.407 zl wykonanie 5.221 zl co 

stanowi 11 8,47% 
- podntek od Srodkdw transportow.ych - plan dochod6\\ wynosi 7.570 z! 

wykonanie 3.006 zl co stanowi 108,91 % .W podatku wystqpita 
nadplata w wysokoici 246 zl . 

- podatek od czynnoici cywilnoprawnych wystqpuje t u  bezplanowa 
kwota w wysokoici 59 zl . Na koniec roku wystqpila nadplata w 
wysokoici 19 zl. Sqto naleinoici przekazywane przez UI-zqdy 
Skarbowe. 



Wp*y zpodatku rolnego , podatku les'nego, podatkzc oti cj?adkhli~ i 
darowizn, podatku od czynnoici cywilno prawnych oraz potintkdw i opiat 
lokalnych od osdb$zycznych - Plan dochodu tego rozdzialu wynosi 
676.900 zl wykonanie 723.075 zt co stanowi 106,87 % . N a  dochody tego 
rozdzialu skladajq siq : 

- podatek odnieruchomoSci - plan dochodow wynosi 235.000 zl 
wykonanie 248.592 zl co stanowi 105,78 %. Na koniec roku wystqpuje 
zaleglosd w wysokoici 100.209 zl oraz nadplata w wysokosci 272 zt. 
Dokonano umorzenia podatku w wysokoici 7.138 zl oraz przesuniqto 
terminy platnodci na kwotq 1.85 1 zt. W 2003 roku wystano do 
podatnikow 309 upomnien na kwotq 76.649 z'i oraz wystawiono 174 
tytuly wykonawcze na kwotq 34.797 zt. Najwiqksze zalegloici w tym 
podatku wystepujq w solectwie Blenna A w kwocie 3.069 z'i, 
Kaimierowo 3.182 zl, Mchowek 32.518 zl, w mieicie ulica Kolska 
5.815 zl, ulica Narutowicza 3.517 zl, Polna 4.203 zl. Plac Wolnoici 
3.985 zt. 

- podatek rolny - plan dochod6w wynosi 274.400 z'i wykonanie 294.285 
zl co stanowi 107,24 % . Na koniec roku wystqita zalegtoic w 
wysokoSci 78.383 zt oraz nadplata w kwocie 272 zi. W 1003 roku 
wyslano 390 upomnien na kwote 98.193 zl oraz 1 13 tytutow 
wykonawczych na kwote 43.982 zl. Najwiqksze zalegfosci wystqpujq w 
solectwach Dlugie 3.569 zl, Gqsiorowo 5.069 zl, Grochowiska 5.030 
zl, Mch6wek 3.847 zl, Modzerowo 9.004 zl Naczachowo 10.135 z'i, 
%ely 4.520 zl Wietrzychowice 4.766 zl, Zdzistawin 3.674 z'i. 

- podatek Ieiny -plan dochod6w wynosi 500 zl wykonanie 1.346 zl co 
stanowi 269,20 % .Na koniec roku wystqpuje nadp'iata w wysokoici 
28 z 1. 

- podatek od Srodkdw transportowych - plan dochodo\a ~liynosi 52.500 zl 
wykonanie 53.1 85 zl co stanowi 101,30 % . Na koniec roku ~vystqpujq 
zaleglodd w wysokoici 39.057 zl. W 2003 roku wyslano do 40 
podatnikow upomnienia . 

- podatek od spadkdw i darowizn - plan dochodow wynosi 3.000 zl 
wykonanie 4.392 zl co stanowi 146.70 %. Sq to dochody przekazywane 
przez Urzqdy Skarbowe. 

- wplywy z oplaty targowej - plan dochodow wynosi 57.000 zl wykonanie 
56.041 zl co stanowi 98.3 1 % 



- poclntek od czynnoici cywilno prawnych - plan dochodbw \vynosi 
48.500 zl wykonanie 58.957 zl co stanowi 121,56 % . Na koniec roku 
wystepuje zalegloid w wysokoSci 600 zl. Sq to naleznosci 
przekazywane przez Urzedy Skarbowe. 

- wpfat z iytufupodatkdw i opfat od.~etki od nieterminowrch - plan 
dochodow wynosi 6.000 zl wykonanie 6.277 zi co stanowi 104,6 1 % 
Na koniec roku wystepuje zalegloid w wysokoici 52.657 zi. Sqto 
zalegloSci od odsetek za nieterminowe wplaty podatlto\v 
przyjmowanych przez urzqd oraz Urzedy Skarbowe. 

W e y  z optaty skarbowej .Plan dochodow tego rozdziatu uynosi 1 13.000 
zl wykonanie 116.243 zl co stanowi 102.86 % % . Na dochody skladajasiq 
w p l p y  z oplaty skarbowej na plan 33.000 wykonano 16.698 zt sq to 
wplywy za sprzedai maczkow skarbowych, innych czynnoici objetych 
oplatq skarbowq w urzedzie oraz naleznoici przekazywane przez urzqdy 
Skarbowe oraz dochody z tytuh oplaty za wydane zezwolenia na sprzedai 
napojow alkoholowych na plan 80.000 zt wykonano 89.545 z# 

Udzialy gmin wpodatkach stanowiqcych dochdd bud'ieti~ ,t?nhsht,a. 
Plan dochodow tego rozdziah wynosi 669.907 zl wykonanie 630.779 zi co 
stanowi 92,66 % Sq to przelewy udzial6w podatku dochodowego od os6b 
fizycznych przekazywanych przez Ministerstwa Finansou w kwocie 
622.281 zt. oraz minusowa wplata z podatku dochodowego od osob 
prawnych w wysokoici 1.502 zl. 

Dziai 758 Roine rozliczenia . Plan dochodow tego dziaiu wynosi 
6.267.247 zl wykonanie 6.265.324 zl. co stanowi 99,96 %. Na dochody 
tego dzialu skladajq siq : 
- czeir' oiwiatowej subwencji ogdlnej dla jednostek scm?orzqdu teryt. 

Plan dochodow wynosi 4.015.649 zl wykonanie 100 % 
- czqir'podstawowa subwencji ogdlnej .Plan dochodow Lcynosi 

1.969.570 zt wykonanie 100 % 
- czgSc' rekompensujqca subwencji ogdlnej . Plan dochodow wynosi 

282.028 zi wykonanie 100 %.Wystepuje tu subwenc.ja drogowa oraz 
subwencja rekompensujqca dochody utracone z tytutu ulg i zwolnien 
ustawowych w podatku rolnym i leinym. 

- r&ne roz/iczeniaJinansowe W rozdziale tym naniesiono dane ze 
sprawozdania Urzpdu Skarbowego we Wloclawku w kwocie minus 
1.923 zt potrqconqjako prowizje od naleznosci pobranych przez Urzqd 
Skarbowy. 



Dzial801 - OBwiata i wychowanie. Plan tego dzialu wynosi 61.146 zl 
wykonanie 73.322 zl co stanowi 119,91 % W dziale tyln \\ystqpuiq 
nastepujqce dochody: 
- Szkoty podstawowe Plan dochodow wynosi 40.064 zi wykonanie 40.240 

zl co stanowi 100,43 % wystcpujq tu wplaty czynszow za ogrzewanie 
lokali rnieszkalnych w domu nauczyciela w kwocie 34.325 zt oraz 
dotacja celowa na sfinansowanie czcici wyprawki szkolnej w kwocie 
5.915 21. 

- Gimnazja - wystqpuje tu kwota 12.000 zf , ktora wpi) nela na rachunek 
bankowy 3 1 grudnia. Sq to irodki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji 
i Modemizacji Rolnictwa w Warszawie ,na zakup komputerow do 
gimnazjum. 

- pozostafa dziafalnoSC - plan dochodow wynosi 2 I ,082 zt wykonanie 
100 % . Jest to dotacja celowa na wyplatq Swiadczeri socjalnych dla 
emerytow i rencistbw bqdqcych nauczyciela~ni. 

Dzial853 Opieka spoleczna 
Plan dochodow tego dziafu wynosi 1.056.91 1 z l wykonanie 1.055.749 zf 
co stanowi 99,89 %. W dziale tym wystqpujqnastqpujqce dochody: 

- sktadki na ubezpieczenie spofeczne - plan dochodou wynosi 29.867 zl 
wykonanie 29.696 zl co stanowi 99,42 % Jest to dotacja celowa z 
przemaczeniem na pokrycie skladek za ubezpieczenie zdrowotne za 
osoby pobierajqce niektore iwiadczenia z pomocy spolecznej. 

- zasilki ipomoc w naturze oraz skfadki nn ubezpieczenie spofeczne - 
plan dochodow wynosi 648.473 zl wykonanie I00 % . Jest to dotacja 
celowa na wyplatq zasilkow z pomocy spolecznei. 

- dodatki mieszkaniowe - plan dochodow wynosi 125.1 15 z+ wykonanie 
100 % . Jest to dotacja celowa na wyplatq dodatko- mieszkaniowych. 

- zasilki rodzinne ipielggnacyjne - plan dochodow wynosi 26.343 zt 
wykonanie 100 % . Jest to dotacja celowa na wyplati; zasitkow 
rodzinnych dla osob, ktorym przysluguje prawo otrzqmy wania tych 
iwiadczen w opiece spdecmej. 

- oirodekpomocy spolecznej - plan dochodow wynosi 132. I50 zt 
wykonanie 100 %. Jest to dotacja celowa na utrzymanie oirodka 
pomocy spolecznej . 



- uslugi opiekuricze plan dochodow wynosi 12.465 zt wykonanie 
11.474 zt co stanowi 92,04 % Na koniec roku wystepuje zaleg+oSd w 
wysokoici 934 zl. Wystqpujq tu wplaty od osob , ktose kol-zystajqz 
uslug opiekunek domowych . 

- usuwanie skufkdw klgsk 2ywiolowych - plan dochodo\v wynosi 22.548 
zk wykonanie 100 %. Jest to dotacja celowa przeznaczona na pomoc 
pieniqznqdla rolnikow poszkodowanych w wyniku klqski suszy w 2003 
roku. 

- pozostala dzialalnos'6- plan dochodow wynosi 59.950 zl wykonanie 
100 % . Na dochody w tym rozdziale sklada sic dotacja celowa na 
sfinansowanie czqici wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasilek 
celowy w formie rzeczowej w kwocie 4.950 zi , dotacja na dozywianie 
dzieci w szkolach w wysokoici 49.400 zl oraz Srodki z Agencji 
Wiasnoici Skarbu Panstwa na doiywianie dzieci z rodzin 
popegeerowskich w wysokosci 5.600 zl. 

Dzial854 Edukacyjna opieka wychowawcza. 
Plan dochodow tego dziah wynosi 19.122 zt wykonanie 15.041 zl co 
stanowi 78,66 % . Na dochody tego dziah skladajq siq : 

- przedszkola sarnorzqdowe - plan dochodow wynosi 17.500 z+ 
wykonanie 13.420 zl co stanowi 76.68 % . Wystqpujq t u  wplaty za 
wyzywienie dzieci w przedszkolu. Z dochodow tych dokonywane sq 
zakupy artykuiow zywnoSciowych. 

- Pozostala dzialalnoS6- plan dochodow wynosi 1.631 wykonanie 100 % 
Jest to dotacja celowa na wyplate Swiadczen socjalnych dla emelytow i 
rencistow bqdqcych nauczycielami. 

Dzial900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska . 
Plan dochodow tego dzialu wynosi 79.432 zl wykonanie 83.900 zt co 
stanowi 105,62 % . W dziale tym wystepujqnastqpujqce dochody: 

- gospodarka Sciekowa i ochrona wo'd - plan dochodow tego rozdzialu 
wynosi 5.800 zl wykonanie 10.269 zl co stanowi 177.05 % . Na tak 
wysokie wykonanie mialo w p m  wywiqzanie siq z wszystkich osob , 
ktore podpisaly umowy w sprawie przykqczy kanalizacyjnych. 

- Oczyszczanie miasf wsi - plan wynosi 3.000 zl wykonanie 100 % . Sq to 
Srodki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na likwidaciq dzikich 
wysypisk Smieci. 



- Oiwietlenie ulic, placdw i drdg - plan dochodow tego rozdzialu wynosi 
70.632 zl wykonanie 70.63 1 zl co stanowi 99,99 % . Jest to celowa na 
refundacje kosztow energii elektrycznej i konserwacjq urzqdzen 
oiwietlenia drogowego w kwocie 53.832 zl oraz na zatoienie nowych 
punktow Swietlnych w kwocie 16.799 zl. 

Dzial921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 
Plan dochodow tego dziah wynosi 2.000 zl wykonanie 100 % .Jest to 
dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na zadania powiatowej 
biblioteki publicznej w Izbicy Kujawskiej. 

Dzia1926 Kultura fizyczna i sport. 
Plan dochodow tego dziah wynosi 508 zt wykonanie 330 zt co stanowi 
64,96 zl. Na koniec roku wystqpila zalegloSC w wysokosci 3 14 zl oraz 
nadplata w wysokoici 21 8 zl . Wystepujq tu wplaty czynszu za zajmowane 
lokale mieszkalne na stadionie. 

Ogolem plan dochodow wynosi 10.367.964 zl wykonanie 10.377.822 zt 
co stanowi 100,lO %. 

Z wymienionych dochodow zrealizowano nastepujqce wydatki: 

Dzial010 - Rolnictwo i lowiectwo 
Plan wydatkow tego dziah wynosi 345.747 zl wykonanie 33 7.399 zl co 
stanowi 97,3 % Wyplacono prowizjq za Swiadectwa pochodzenia zwierzqt, 
zaplacono za dzierzawq transformatora , za energiq elektrycznq ze Swietlic 
wiejskich, za utylizacjq zakupiono przepusty, nagrody na olilnpiade 
rolniczqdokonano przelewu dla Izby Rolniczej w wysokosci 2% od wplat 
podatku rolnego. Uregulowano faktury za budowe wodociqgow wiejskich : 
Blenna - 80.557 zl, Szczk6wek - 68.874 zl z tego 46.255 zl to srodki z 
Banku ~ w i a t o w e ~ o ,  Helenowo, Szczkowo - 121.304 z# 
Zdzislawin 39.295 zl 
Dzial400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektrycznq , gaz i 
wode . 
Plan wydatkow tego dziah wynosi 88.467 zl wykonanie 88.067 zl co 
stanowi 9 9 3  % . Przelano dotacje z budzetu dla Zakladu wodociqgow i 



Kanalizacji w Izbicy kujawskiej w wysokoici 87.467 zt 01-az irodki na 
zakup pompy . w wysokoici 5.600 zl. 
Dzial600 Transport i IqcznoSC . 
Plan wydatkow tego dziah wynosi 680.330 zt wykonanie 669.600 zl co 
stanowi 98,4 % . W dziale tym realizowano nastqpujqce zadania : 
zaplacono za odmulenie dna r o w  przy torach kolejovpch w lrbicy Kuj i 
w miejscowoici Grochowiska , za rozgraniczenie drogi u ~lazewie, , za 
odiniezanie drog, , zakup i transport kamienie na drogi gminne, uslugi 
walcem i rowniarka, , za remonty biezqce drbg, ulic, zakupiono mase 
bitumicznq, zakupiono cement i kostkq brukowq na chodniki na ul. Polna i 
Narutowicza. Zaplacono rowniez za zalanie asfalteln dziur na ulicy 
Shbickiego. Wykonano modemizacjq drogi ~wiqtoslawicr Grochowiska 
przy wspohdziale Srodkow SAPARD w wysokoici 365.699 z'i srodki 
wlasne 124.905 zl og6lny koszt inwestycji 490.604 zf W roku 2003 
zaptacono za mapy do projektu budowy drogi Dlugie - ~mielnik w 
Gsokoici  1 1.770 z?r oraz za projekt na budowe w/w drogi w wysokoici 
35.258 zl. Zaplacono za polozenie dywanika asfaltowego na ulicy 
Cmentamej w wysokoici 22.077 zl. 

Dzial700 Gospodarka mieszkaniowa . 
Plan wydatkow tego dziah wynosi 70.101 zl wykonanie 69.930 zl co stanowi 
99.7 %. Przelano dotacjq dla Zakladu Gospodarki Kornunalnqi i 
Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej na eksploatacje i renionty budynkow 
komunalnych w kwocie 65.501 zl oraz dotacjc w nysoltosci 1.000 zl z 
przeznaczeniem na zakup kosiarki rotacyjnej , zapiacono sci\+~niei za nadzor 
weterynaryjny nad targami i jarmarkami. 

Dzial 710 DzialalnoSC uslugowa 
Plan i wykonanie wydatkow tego dziatu wynosi 878 zl. Zaptacono za 
ogloszenie w prasie w sprawie planu przestrzennego zagospodarowania . 

Dzial750 Administracja publiczna . 
Plan wydatkow tego dziah wynosi 1.272.243 z4 wykonanie 1.353.598 zl co 
stanowi 98,53 % .W dziale tym realizowano nastqpujace zadania : 

- Urzqd Wojewddzki - plan wydatkow tego rozdzialu \\i> nosi 66.639 zl 
wykonanie 66.167 zl co stanowi 99,29 %. Wyplacono wynagrodzenie 
osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , sktadki na ubezpieczenia 
spoleczne , F.P. dokonano odpisu na zakladowy fundusz iwiadczen 
socjalnych. Wyptacono delegacje pracownikom . zaptacono za licencjq 
programu komputerowego, za ubezpieczenie sprzqtu. ;lakupiono artykuly 
spoiywcze i kwiaty na obchody 50 lecia poiycia rna'iietistwa. Wydatki 



dotyczqUSC, ewidencji ludnoici i obrony cywilnej z budietu na te zadani 
doloiono 3.967 zl 

- Stavostwopowintoweplan wydatkow wynosi 35.894 zl wykonanie 
35.665 zl co stanowi 99,36 % .Wyplacono wynagrodzenie osobowe, 
dodatkowe wynagrodzenie roczne , skladki na ubezpieczenie spoteczne i 
F.P., dokonano odpisu na zak'radowy fundusz Swiadczefi socjalnych . Z 
budietu gminy do'ioiono do tego rozdzialu 27.673 zl 

- Rudy gminy - plan wydatkow wynosi 79.800 zk uykonanie 79.613 zl co 
stanowi 99,76 %. Wyplacono diet$ przewodniczqceni~~ Rady G~niny i 
Miasta , diety zastqpcq przewodniczqcego , radnyin . Zakupiono kawe , 
herbate i cukier na potrzeby radnych, zaplacono za szholenie 
przewodniczqcego i czlonkow komisji rewizyjnej. 

- Urzqdgminy - plan wydatkow wynosi 1.050.305 z1 \v\ konanie 1.035.260 
zl co stanowi 98,56 % .Wyp'racono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe 
wynagrodzenie roczne, skladki na ubezpieczenia spolec7ne i Fundusz 
Pracy w tym za osoby zatrudnione w ramach robot p~iblicznqch, przelano 
odpis na zak'radowy fundusz Swiadczeri socjalnych, 7akupiono artykuly 
kancelaryjne, Srodki czystoici , czasopisma, wydawnictwa, paliwo do 
samochodu sluibowego, zaplacono za obsluge prawna . prowizjq za 
prowadzenie rachunku bankowego , za konserwacje centrali telefonicznej 
zalozenie telefonu dla os6b niepelnosprawnych , zaptacono za uslugi 
pocztowe , telefoniczne, , za energie , wode ,zakupiono toner , papier do 
kserokopiarki, zakupiono komputery , monitory i drukarki , wegiel, 
odkurzacz, Srodki bhp, wyplacono wynagrodzenie ltierowcy. kapelinistrza 
strazy poiarnej, dokonano ubezpieczenia gotowki , sprzetu, budynku. 
Wypkacono delegacje pracownikom, zaplacono za kurs) i szkolenia . 

- Pobo'rpodntkdw - plan wydatkow wynosi 39 605 z4 \+\ konanie 36.877 zk 
co stanowi 93,11 % .Wyplacono prowizjq soltysom za pobor podatku, die 
za udz~a'r w sesjach, zakupiono druki , dokonano zurot i~  kosztow podrozy 
pracownikom, zaksiegowano Srodki na pokrycie strat 1% podatku rolnyml 
nie odprowadzenie podatku rolnego przez soltysa ze Modzerowol 

Dzial 751 Urzqdy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i 
ochrony prawa i sqdownictwa . 
Plan wydatkow tego dziah wynosi 20.089 zl wykonanie 30.089 zl co stanowi 
100 %. W dziale tym realizowano nastqpujqce zadania : 



- urzqdv naczefnych organo'w wladzy pnristwowej , kontroli i ochvony pran 
oraz sqdownictwn. Plan wydatkow wynosi 1.225 zl \v),konanie 100 % 
Zakupiono druki, papier oraz zaplacono za aktualizacje spisu wyborcow. 

- Referenda ogdlnokrajowe i konstytucyjne. Plan po str-onie wydatkow 
wynosi 18.864 z'r wykonanie 18.864 zl co stanowi 100 "'0 . Wyplacono 
diety cz'ronkom komisji ,dokonano zakupu materiatow kancelaryjnych , 
paliwa , uzupe'rniono wyposazenie lokali wyborczych. zaptacono za 
rozmowy telefoniczne, za wynajm i ochronq lokali . w~ ptacono delegacje 
czlonkom komisj i. 

Dzia1754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 
Plan wydatkow tego dziah wynosi 48.700 zl wykonanie 47.643 zl co stanowi 
97,8 % .W dziale tym realizowano nastqpujqce zadania: 

- komendypowiatowe - Plan wydatkow wynosi 3.100 zt ~vykonanie 3.138 i 
co stanowi 98,0 % zakupiono i przekazano paliwo dla potrzeb Policji w 
Izbicy Kujawskiej. 

- ochotnicze straiepoiarne- Plan wydatk6w wynosi 45.500 z1 wykonanie 
44.505 zl co stanowi 97,81 % . zakupiono paliwo do samochodow 
strazackich, ubezpieczono pojazdy i budynki strazackie. zakupiono czqici 
do samochodow, mundury , czapki, artykuly do rernolitu straznic, 
zaplacono abonament za telefony, za energic elektl-ycznq, szkolenia 
strazakow, legalizacjq gainic. 

Dzial757 Obstuga dlugu publicznego 
Plan wydatk6w tego dziah wynosi 13.000 zl wykonanie 17.896 zt co stanowi 
99,20 % . Zaplacono odsetki od pozyczek z Wojewodzkiepo Funduszu 
Ochrony ~rodowiska . 

Dziaf 801 OSwiata i wychowanie 
Plan wydatk6w tego dziah wynosi 4.766.563 zl wykonanie 4.680.325 zl co 
stanowi 98,19 % .W dziale tym realizowano nastqpujqce radania : 

- szko& podstawowe - plan wydatkow wynosi 2.995.041 zt wykonanie 
2.949.215 zl co stanowi 98,46 % .Wyplacono dodatki mieszkaniowe, 
dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe , odprau) e~nerytalne 
nauczycieli i pozostalych pracownikhw szkot, dodatkone wynagrodzenie 
roczne, skkadki na ubezpieczenie spoleczne i fundusz pracy, dokonano 
odpisu na zakladowy fundusz iwiadczc socjalny. Zakupiono ksiqzki dla 
uczniow rozpoczynajqcych nauke w klasach pie~wszq ch zakupiono dwa 
komputery dla S.P. w Blennie , zaplacono za wodq . gar, wqgiel, mial, 



energiq elektrycznq . Zakupiono Srodki bhp, czystosci al-tykuty biurowe, 
czasopisma, dzienniki, krede wydawnictwa, dzienniki .dokonano remontu 
komina przy Szkole Podstawowej nr 1 ,za przeglqd techniczny kotla od 
centralnego ogrzewania, zalozono rolety w salach 1ekcy.inych w S.P Nr 1 
dokonano zakupu artykul6w malarskich w celu odswiezenia pomieszczen 
lekcyjnych, zakupiono siatkq ogrodzeniowq dla SP. w ~wiszewach, 
dokonano naprawy pieca od c.o. w S.P. Szczkowo oraz zakupiono 
materiaky hydraulicme gdyz w 2004 roku zostanie wqgospodarowane 
pomieszczenie na lazienki w tej szkole. Zaptacono za ustugi telefoniczne , 
za wywbz nieczystoici stakych oraz ptynnych, wyptacono delegacje, 
ubezpieczono sprzqt i budynki . 

- Oddzial klas ,,0" w szkolach i szkolach podsfawowycli. Plan wydatkow 
wynosi 226.022 zf wykonanie 221.984 zl co stanowi 98.2 1 
%.Wyplacono dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie. wynagrodzenia 
osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne. , sktadki na ubezpieczenie 
spoteczne i fimdusz pracy, zakupiono dyplomy , Srodki bhp. 

- Gimnazjum. Plan wydatkow wynosi 1.248.866 zl u~~konan ie  
1.23 1.741 zl co stanowi 98,62 % Wyptacono dodatki mieszkaniowe , 
dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz 
pozostatych pracownikow dodatkowe wynagrodzenie roczne, 
,dokonano odpisu na zaldadowy fundusz Swiadczen soc.jalny skfadki 
na ubezpieczenia spolecme , fundusz pracy , zakupiono olej opalowy 
do centralnego ogrzewania ,srodki czystosci , herbata, inydlo , 
rqczniki dla pracownikow ,zaplacon0 za wywoz nieczq stosci stakych, 
plynnych, za rozmowy telefoniczne, zakupiono farby do odiwiezenia 
sal lekcyjnych, tarcicq na wykonanie lawek na korytarzach 
szkolnych, wykladzinc ,Swiadectwa, dzienniki, zaplacono za energiq 
elektrycznqdokonano wymiany okien w budynku szkolnym. 

- Dowoienie ucznidw do szkdl- Plan wydatkow uynosi 201 3 9 5  zl 
wykonanie 191.685 zt co stanowi 95,17 % . Wyptacono 
wynagrodzenie osobowe pracownikow, dodatkowe wqnagrodzenie 
roczne, skladki na ubezpieczenia spoleczne, i fundusz pracy, 
dokonano odpisu na zakladowy fundusz Swiadczen soc,ialnych,, 
zakupiono paliwo do autobusow szkolnych, bilety dla ~~czn iow 
dojezdzajqcych , zaplacono za ushgi transportowe - dowoienie 
dzieci wynajqtymi autobusami, zakupiono materiat na zaslony do 
autobusu, czqici zamienne, zakupiono irodki bhp, uyptacono 
ekwiwalent za odziez , ubezpieczono autobusy szkolne. 



- Pozostala dzialalnoSC - plan wydatkow wynosi 95.736 z-1 wyltonanie 
85.700 zl co stanowi 88,98 %. Przelano Srodki na wyplatq Swiadczen 
socjalnych dla emerytow i rencisthw bqdqcych nauczycielami , 
zaplacono za obsluge bankowqrachunku ,przelano Srodki do 
Starostwa Powiatowego zgodnie z zawartyin poroz~~inienieln na 
przeprowadzenie modemizacji kotla centralnego ogrzewania w 
budynku Liceum Og6lnoksztalcqcym . 

Dziat 851 ochrona zdrowia 
Plan wydatkow tego dziah wynosi 80.000 zl wykonanie 74.959 24 co 
stanowi 93,69 % Wyplacono diety czlonkom komisji ds. rozwiqzywania 
problemow alkoholowych, wyplacono wynagrodzenie osobowe . 
dodatkowe wynagrodzenie rocme , skladki na ubezpieczenie spokeczne, 
i fundusz pracy , dokonano odpisu na zakladowy fundusz Swiadczen 
socjalnych pelnomocnika i wychowawcy Swietlicy, zakupiono kawq , 
herbate na potrzeby komisji, dokonano zakupu pilek artykukow 
plastycznych do Swietlicy, zorganizowano Sniadanie wielkanocne 
polqczone z prelekcjq o alkoholizmie, zorganizowano u-ypoczynek letni 
dla dzieci z rodzin zagrozonych alkoholizmem, zaptacono czynsz za 
lokal, za szkolenie cz4onkow komisji, zakupiono Srodki czystoici , karty 
telefoniczne. 
Dziat 853 Opieka spoteczna 
Plan wydatkow tego dziah wynosi 1.433.704 zl wykonanie 1.41 7.374 zl 
co stanowi 98,44 % W dziale tym realizowano nastqpujqctce zadania: 
- skladki na  ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobiernjqce 

Swiadczenia zpomocy spolecznej . Plan wydatkow wynosi 79.867 z% 
wykonanie 29.696 zl co stanowi 99,42 %. Sq to srodki otrzyinywane 
od Wojewody. ~wiadczeniem zostalo objetych 1 13 oscib. 

- Zasilki ipomoc w naturze - Plan wydatk6w wynosi 638.473 zt 
wykonanie 648.473 zl co stanowi 100 % Wyplacono zasikki stale w 
wysokoici 75.450 z4 dla 18 osob, zasilki stale wyro\h nawcze na 
kwotq 73.384 z4 dla 29 osob, renty socjalne w ~ s o k o i c i  337.020 zl 
dla 101 osob, zasikki okresowe gwarantowane 14.41 5 71 dla 4 osob, 
ochrona macierzylistwa 81.990 zl dla 64 osob, zasithi nksesowe w 
wysokoici 50.994 zl dla 234 rodzin, zaptacono sktadkq na 
ubezpieczenie emerytalno rentowe w wysokoici 15.120 zt za 1 I osob. 

- Dodatki mieszkaniowe - plan wydatkow wynosi 349.908 z% 
wykonanie 248.825 zl co stanowi 9957  % . na wyp-1atq dodatkow 
mieszkaniowych otrzymalihmy dotacje w wysokosci 125.1 15 zl z 
budzetu gminy na ten cel dolozono 123.7 10 z4 . 



- Zasilki rodzinne i pielqgnacyjne - plan wydatkow \A ynosi 26.343 zl 
wykonanie 26.343 zl co stanowi 100 % wykonania . u) ptacono 
zasilki rodzinne w wysokoSci 4.000 z% dla 7 rodzin, zasiiki 
pielqgnacyjne w wysokoici 22.343 zl dla 19 rodzin. 

- Oirodekpomocy spolecznej - plan wydatkow wynosi 1 89.530 zl 
wykonanie 185.0 16 z% co stanowi 97,62 % .Wyplacono ekwiwalent 
za odziei pracownikom socjalnym, wynagrodzenie osobowe. 
dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypiacono odprauq emerytalnq 
kierownikowi , skladki na ubezpieczenie spoleczne, fundusz pracy, 
dokonano odpisu za zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych, 
zakupiono druki, artykuky biurowe, zaplacono za obslugq bankowq 
rachunku, za naprawq kserokopiarki, kalkulatorow . za rozmowy 
telefonicme, wyplacono delegacje zakupiono srodki blip. Do 
utrzymania oirodka z budietu do~ozono 52.866 zl 

- Usiugi opiekuricze - plan wydatkow wynosi 156.872 7t wykonanie 
146.301 zl co stanowi 93,26 % . wyplacono ekwiwalenr za odziez , 
wynagrodzenia pracownikom, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 
skladki na ubezpieczenie spoteczne , fundusz pracy, dokonano odpisu 
na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych, za pomoc sqsiedzkq 
wyplacono delegacje, zakupiono Srodki bhp. 

- Usuwanie skutkdw klqsk 2ywiolowych - plan wydatkow wynosi 
22.548 zt wykonanie 22.548 zl co stanowi I00 % . Z poinocy 
skorzystalo 274 rolnikow naszej gminy. 

- Pozostala dzialalnoic! - plan wydatk6w wynosi 1 10.1 73 zt 
wykonanie 110.172 zt co stanowi 100 % Na doiywianie dzieci w 
szkotach przemaczono kwotq 67.222 zl z doiywiania skorzystalo 171 
dzieci , wyplacono zasilki celowe w wysokoici 38.000 z+ z tego na 
leczenie 8.264 zl, na zakup opafu 4.150 zl , zywnosci 18.050 zl, 
odziezy 2.784 zl, zdarzenia losowe 660 zl, zaplacono za szkolq 3602% 
za energiq elektrycznq 50 zl, pomoc po opuszczeniu zakiadu karnego 
300 zl, zaplacono za trzy pogrzeby 1.900 zl, zakupiono podrcczniki 
za 1.482 il. Zakupiono wyprawki szkolne dla ubogich dzieci ,kt6re 
rozpoczynajqnaukq w klasie I szkoty podstawowej na kwotq 4.950 
zl. 

Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
Plan wydatkow tego dziah wynosi 551.830 zl wykonanie 541.839 z% co 
stanowi 98,18 % . W dziale tym realizowano nastepujqce zadania : 



- ~wietlice szkolne - Plan wydatkow wynosi 293.000 zl ivykonanie 
290.245 2% co stanowi 99,05 % . Wyptacono dodatki mieszkaniowe, 
wiejskie ,wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagl-od~enie roczne 
, przelano sktadki na ubezpieczenie spoleczne, fund~lsz pracy 
dokonano odpisu na zakladowy fundusz Swiadczen sotljalnych 
nauczycieli i pracownikow obshgi w Bwietlicach zakupiono wegiel 
do kuchni, Srodki bhp, dokonano zakupu inwestycyjnego - 
wyparzacz elektryczny dla stolowki w Szkole Podstamowej w izbicy 
Kujawskiej. 

- Przedszkole bez klas ,,On - plan wydatkow wynosi 257.208 zl 
wykonanie 249.972 zt co stanowi 97,18 % . Wyptacono dodatki 
mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe 
wynagrodzenie roczne, przelano sktadki na ubezpieczenie spo%eczne , 
fundusz pracy , dokonano odpisu na zakladowy fundusz Swiadczen 
socjalnych, , wyplacono delegacje, zaptacono za uyup6r. nieczystoici 
stalych, za rozmowy telefoniczne, oplaty RTV, zakupiono odziez 
ochronnq, Srodki BHP, artykuly zywnoSciowe, zaplacono w 
pierwszym polroczu koszty administrowania lokalu. za prenumeratq , 
za wodq i energie elektrycznq. 

- Pozostala dzialalnoSC- plan wydatkow wynosi 1.622 zl wykonanie 
1.622 z% co stanowi 100 %. Sqto Srodki na wyptatq su iadczeri 
socjalnych dla emerytow i rencistow bedqcych naucz)cielami . 

Dziat Gospodarka komunalna i ochrona Lrodowiska. 
Plan wydatkow tego dziah wynosi 801.607 z1 wykonanie 796.587 zt co 
stanowi 99,37 % . W dziale tym realizowano nastqp~1,jqce radania: 

- Gospodarka Sciekowa i ochrona wdd- Plan wydatkou wynosi 
335.002 % wykonanie 334.810 zl co stanowi 99,94 % .Przelano 
dotacje do Zakladu Wodociqgow i Kanalizacji w lzbicy Kujawskiej w 
kwocie 8.783 zl , zapfacono koncowq fakturq za kanalizacjq sanitarnq 
i deszczowq na ulicy Garbarskiej w kwocie 80.42 1 zi. za kanalizacjq 
na ul. Cmentamej i 1 1 Listopada w kwocie 172.1 16 24. za kanalizacjq 
na Placu Targowym w Izbicy Kujawskiej w wysokosci 42.988 zl , 
zaplacono za opracowanie dokumentacji na kanalizacjy sanitarnq na 
ulicy Kolskiej od torow w stronp Kola w kwocie I 2.682 zt oraz za 
konserwacj~ kanalizacji deszczowej w kwocie 17.820 zt do Zaktadu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy k;~~,jawskiej. 



- Oczyszcznnie miasta i wsi - Plan wydatkow tego rozdziatu wynosi 
13 1.135 zl wykonanie 129.728 zl co stanowi 98,92 % . Zaplacono za 
wywoz nieczystoici statych z terenu miasta i wsi, zakupiono paliwo 
do ciqgnika ,czqici zamienne, zakupiono worki na Slnieci, zaptacono 
do zakladu za sprzqtanie ulic i terenow wiejskich, zakupiono 
materialy na kosze oraz za wykonanie. 

- Utrzymnnie zieleni-plan wydatkbw wynosi 34.789 zl wykonanie 
34.786 zl co stanowi 99,99 % .zaplacon0 za material? na vvykonanie 
lawek do parkhw oraz ich montaz ,zakupiono trawq i zieiniq na 
zielence, zaplacono za wyciqcie i transport drewna oraz za 
uporzqdkowanie miejskiego lasku, za utrzymanie zielenca na terenie 
miasta. 

- OSwietlenie ulic, placdw i drog - plan wydatkow wy~iosi 2 1 0.369 zl 
wykonanie 210.362 zl co stanowi 99,99 %. Zaplacono ra energiq 
elektrycznq w wysokoici 147.059 zl za konserwacj? oswietlenia - 
41.943 zl za naprawq oiwietlenia wiejskiego - 4.56 1 / I .  oraz za 
zalozenie nowych punktdw Swietlnych 16.799 zl. 

- Pozostntn dzia1alnos'c'- plan wydatkow wynosi 90.323 z+ wykonanie 
86.901 zl co stanowi 96,21 % Wyplacono prowizjq za pobor opiaty 
targowej, zaplacono za wode ze zdrojow ulicznych. za energiq z 
przystanku PKS, za wycenq i podzial dzialek , za mapki geodezyjne, 
oplaty do Funduszu Ochrony ~rodowiska , za material!, do fontanny, 
za aktualizacjq rejestru gruntow. 

Dzial921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 
Plan wydatkow tego dzialu wynosi 206.63 1 zl wykonanie 302.059 zt co 
stanowi 97,78 % . W dziale tym wykonywano nastqpujqce zadania : 

- OSrodek kultury - plan wydatkow wynosi 97.439 zt mykonanie 100 
% . .Przelano dotacje dla Miejsko Gminnego Oirodka tiultury w 
Izbicy Kujawskiej. 

- Bibliofeki- Plan wydatkow wynosi 71.992 zi wykonanie 68.918 zt co 
stanowi 95,74 % . Wyplacono wynagrodzenia osobowe .dodatkowe 
wynagrodzenie roczne, skladki na ubezpieczenie spo'ieczne . na 
Fundusz Pracy, dokonano odpisu na zakladowy fundusz Swiadczeri 
socjalnych, zaplacono za wode , energie elektryczna.. rapiacono za 
czasopisma ,ksi@ki, za rozmowy telefoniczne, oplatk RTV. za 
wywoz nieczystoici stalych , zakupiono irodki bhp. krreslo 
obrotowe, odkurzacz, za administrowanie obiekt~i w I p6troczu. 



- Pozostaia dziafalnoSC - plan wydatkow wynosi 3 7.200 zl wy-konanie 
35,692 zl co stanowi 98,63 % .zakupiono artykulu na potrzeb Kola 
Gospodyli Wiejskich, zakupiono artykuly na zorganizowanie stolow 
wielkanocnych i wigilijnych, przelano koszty administrowania 
obiektu socjalno - kulturalnego w pierwszej polowie roku, Srodki na 
zorganizowanie doiynek gminnych, dofinansowano festyny ~nikrofon 
dla najmlodszych, zakupiona mial do kotlowni w GOK, zaptacono 
wydawnictwu ,,Negatyw ,, w Bydgoszcz za umieszczenie informacji 
dotyczqcej promocji naszej gminy. 

Dzial926 Kultura fizyczna i sport. 
Plan wydatkow wynosi 73.074 zl wykonanie 73.070 zl co stanowi 99,99 
%Wydatki dotyczq utrzymania stadionu i zespolu spol-towego oraz 
dokonuje siq zwrotu kosa6w dojazdu mlodziezy szkolnej biorqce~ udzial 
w zawodach sportowych .Zaptacono za sprzet sportow, buty, energie 
elektryczna, wodq paliwo do kosiarki, nawozy, diety sportowcow i 
sqdziow, dokonano ubezpieczenia budynkow oraz zawodnikow, 
zakupiono napoje dla zawodnikow, oplaty czlonkowsl<ie, telefoniczne, 
zakupiono materialy na remont dachu, zaplacono za opieke medyczna, 
zakupiono koszulki dla sekcji koszykowki . 

Og6lem plan wydatk6w wynosi 10.467.964 zl wykonanie 10.286.303 
zt co stanowi 98,26 %. 

I n w e s t y c j e  

W roku budzetowym 2003 realizowano nastqpujqce inwestycje ; 
Wodociqg Szczkdwek - cykl inwestycji 2001-2002 . WartoSC po 
przetargu i dodatkowych robotach wynosila 178,233, nadzor inwestorski 
2.174 zl. Ogolny koszt inwestycji wynosil 180.407 zl. W roku 2003 
poniesiono naklady w wysokohci 68.04 1 zk zaplacono za nadzor 
inwestorski - 849 zl. Jest to inwestycja przy wspoludziale Srodk6w z 
Banku ~ w i a t o w e ~ o .  W roku 2003 otrzymaliSmy Srodki polnocowe w 
wysokoici 46.255 zl. 

Wodociqg Bbnna - cykl inwestycji 200 1-2002. Wartoid po przetargu i 
robotach dodatkowych wynosila 352.065 zl nadzor 4.302 zt. W roku 
2003 dokonano koncowej zaplaty w wysokoSci 79.403 zi .za nadzor 
1.154 zt. Ogolna wartosd inwestycji wynosila 356.368 zi. 



Wodociqg Szczkowo, Helenowo, Debianki cy kl inwestyc.i i 3002-1003 , 
wartoid po przetargu wynosi 154.455 zl W roku budzetowytn zaplacono 
za roboty o wartoici 1 19.386 zl oraz za nadzor 1.9 17 z'i pozostala kwota 
zostanie uregulowana w nastqpnym roku. 

Wodociqg ZdzisCawin - cykl inwestycji 2002-2003 . wai-tosc po 
przetargu 39.000 zl oraz koszty nadzoru 389 zf. W roku 2003 zaptacono 
faktury o wartoici 38.906 zl oraz za nadz6r inwestorski 389 zl. 

Modernizacja drogi ~wi~tostawice Grochowiskn - Cykl inwestycji 2003 
rok. Wartoid robot po przetargu 487.599 zl nadzor 3.000 71. Jest to 
inwestycja przy wspotudziale Brodk6w ze SAPARDu ktora zostala 
zakonczona i rozliczona w 2003 roku . ~ r o d k i  z budietu wynosily 
124.900 zl z hnduszy pomocowych 365.699 21 . 

Modernizacja ulicy Cmentarnej - Cykl inwestycji 3002 rok. Koszt po 
przetargu 22.067 zt .Prace zostaly wykonanie w 2001 roku . zaptata 
nastagita w I polroczu 2003 roku. 

Modernizacja drogi Dlugie ~mielnik. w 2003 roku zostata opracowana 
dokumentacja na modernizacje tej drogi .Kosa dokumentacji wynosit 
48.786 zl . 

Kanalizacja sanitarno deszczowa ul Kolska ,Ogvodowcr i Gnrbnrskn - 
Cykl inwestycji 2001-2002 rok .Wart066 po przetargu i robotach 
dodatkowych wynosi 376.986 zl , nadz6r inwestorski 5.979 zt. W 2001 
roku poniesiono naktady w wysokoici 177.549 zl , natoiniast w roku 
2002 poniesione naklady wynosily 123.356 zl. Zaptacono rowniez za 
nadzor inwestorski - 4.772 zl. W pienvszym potroczu 2003 roku 
zaplacono koncowq fakturq w wysokoici 76.082 zt oraz za nadzor w 
wysokoici 1.207 zt oraz odsetki od pokyczki w wysokoici 3.132 zl 
Na tqinwestycjg otrzymaliimy poiyczkq w wysokoici 200.000 zl z 
Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska w Toruniu. 

Kanalizacja sanitarno deszczowa ul. Projektowana, Cnientrrrnrr i I I 
Listopadn. - Cykl inwestycji 2002-2003 rok. Wartosc po przetargu 
wynosi 360.387 zl koszty nadzoru 5.516 zl. W 2002 roku poniesiono 
naklady w wysokoici 169.000 zl .Byfy to irodki z pozyczki udzielonej 
przez ~o jewbdzk i  Fundusz Ochrony ~rodowiska w Toruniu. Zaplacono 
r6wniez za nadz6r inwestorski 2.680 zl. W 2003 roku poniesiono 
naklady w wysokoici 172.1 17 zl w tym 100.000 zk z I1 transzy pozyczki 
, ogolnie na tq inwestycjg zaciqgniqto poiyczkq z Funduszu w 



wysokoici 269.000 zl . Kolicowa zap'rata faktury nastqpi na poczqtku 
2004 roku. 

Kanalizacja sanitarna na Placu Targowym Cykl inwest)c,ii 2003 rok. 
Wartoid 42.333 zl , koszt nadzoru 508 zi. W 2002 roku poniesiono 
koszty w wysokoici 2.012 zl , sqto koszty za projekt oraz za 
pozwolenie na budowq. W 2003 roku zakonczono i uregulowano 
naleinoici w wysokoici 42.222 zl oraz za nadzor 508 z+ oraz kosay 
poirednie w wysokoici 258 zl. 

Kanalizacjn sanitarna ul. Kolska Augustowska .Jest to inwestycja 
,ktora realizowana bqdzie w 2004 roku. W roku 2003 poniesiono kosay 
w wysokoici 12.682 zl za mapki geodezyjne w wysokoici 2.140 2% , za 
projekt w wysokoici 10.492 zl oraz za decyzjc sanepidu 50 zl. 

Oiwietlenie drogowe - Koszt inwestycji 16.799 zi. Zatozono nowe 
punkty iwietlne we wsi Jozefowo. Jest to dotacja celowa z Urzqdu 
Wojewodzkiego w Bydgoszczy. 

Dokonano zakupow inwestycjach na kwotq : 
- kopiarka cyfiowa 3.660 zl dla girnnazjum. 
- wyparzacz elektryczny 4.879 zl dla stolbwki przy Szkole 

Podstawowej w Izbicy Kujawskiej. 

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w lzbicy 
Kujawskiej. 

Plan przychodow ogolem zakladu wynosi 596.196 zi wykonanie 546.193 
zl co stanowi 91.61 %. Na przychody zakladu skladajq sie : 
Dotacja z budzetu 67.501 zl wykonanie 100 %, czynsze za lokale 
mieszkalne na plan 59.120 zl wykonano 56.85 1 zl co stanowi 96,16 %. 
Przychody z tytulu czynszu za lokale uzytkowe na plan 23.076 zi 
wykonanie 24.049 zl co stanowi 104,21 % . Wywoz nieczystoici stalych 
i plynnych na plan 220.000 zl wykonano 205.567 z l  co stanowi 93,43 %, 
uskugi transportowe na plan 10.000 zf wykonano 14.699 zi co stanowi 
146,99 %, ushgi rolnicze na plan 14.000 zl wykonano 1 1.433 zl co 
stanowi 8 1,65 %, sprzedai gazu na plan 50.000 zl wykonano 32.822 zl 
co stanowi 65,64 %, wplywy z ushg oczyszczania kanalizacji , miasta i 
utrzymania zieleni na plan 79.376 zl wykonano 82.787 zi co stanowi 
104,29 %, pozosta're przychody takie jak z akcji zima, ze sprzedaiy 
rokne z amortyzacji na plan 73.123 zl wykonano 50.485 zl co stanowi 
69,04 %. Na koniec roku w zakladzie wystagily naleinoici z tytulu 
czynszbw za lokale mieszkalne w wysokoici 33.700 zl . za lokale 



uzytkowe - 2.015 zt, z tytulu wywozu nieczystoici 7.871 zl, z ustug 
rolniczych 466 zl, oraz z tytulu ushg dla Miejsko Gminnego OSrodka 
Kultury w wysokoici 8.926 zl. 
Z przychodow tych realizowano rozchody . Na plan 549.784 zl 
wykonano 534.174 zl co stanowi 97,16 %. wyplacono wynagrodzenia 
osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, przelano sktadki na 
ubezpieczenie spoleczne i Fundusz Pracy, zakupiono napoje dla 
pracownikow wyplacono ekwiwalent za odziez, mleko, zakupiono 
paliwo oraz czqici zamienne do irodk6w transportu . gaz , materialy 
biurowe, znaczki pocztowe, wapno na wysypisko Smieci, inaterialy na 
remont budynkbw mieszalnych, pomieszczen biuro~ych, dokonano 
zakupu pojernnikow na Smieci, worki na Smieci, opal do zakladu, 
narzqdzia do malowania i sprzqtania ulic, trawq, zaptacono za energiq 
elektrycmq, za uslugi telefoniczne, za Scieki, za niwelacjr; wysypiska, 
za badania okresowe pracownikow , podroie stuzbowe ryczaft za 
samochod. , ubezpieczono budynki i samochody, dokonano odpisu na 
zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych uregulowano podatek od 
nieruchomoici ,zakupiono kosiarkq rotacyjnq oraz ladowacz czoiowy 
TUR. Na koniec roku w zakladzie wystslpity zobowiqzania z tytutu 
dostaw i uslug na kwotq 19.683 zt w tym za materiaku budowlane za 
Bcieki , wobec budzetu 6.717zl.1 podatek od osob fizycznych oraz 
podatek od towar6w i uslug1 zl wobec ZUS -1 4.472 z4 . zobowiqzania z 
tytuh wynagrodzen 20.171 zl. 

Zaklad Wodociqgbw i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej. 

Plan przychodow ogolem zakladu wynosi 688.939 zl wykonanie 623.435 
zl co stanowi 90,49 %. Na przychody sklada siq : sprzedai wody na plan 
369.764 z4 wykonanie 364.556 zl co stanowi 98,59 %, sprzedai Sciekow 
na plan 125.000 zl wykonanie 125.173 zl co stanowi 100,13 %, opkata 
stala plan 19.000 wykonanie 19.972 zl co stanowi 105,l 1 %, budowa 
sieci wodociqgowej plan 83.925 zl wykonanie 2 1.646 zt co stanowi 
25,79 %, odsetki od nieterminowych wplat kwota bezplanowa 838 zt 
oraz dotacja z budzetu 91.250 zl. Na koniec roku wystqpujq naleinoici 
za Scieki i wodq od os6b fizycznych w wysokoici 61.244 z+ , od osob 
prawnych 30.277 z4. Z przychodow tych realizowano nastepujqce 
rozchody, na plan 666.701 zl wykonano 635.244 zt co stanowi 95,28 %. 
Wyplacono wynagrodzenia pracownikow , dodatkowe wynagrodzenie 
roczne , zakupiono paliwo do samochodu, kosiarki, agregatu, zakupiono 
czqici zamienne do samochodu, odziei dla pracownikow, irodlti 
czystoici i bhp, zakupiono znaczki pocztowe, wydawnictwa fachowe, 
napoje dla pracownikow zakupiono krzewy rbi, materiaty na fontannq w 
mieicie, opal do zakladu, zakupiono komputer, materiaiu do rernontu 



ujqd wody , dokonano remontu pomp gl~binowych, intotka udarowego, 
remont Zuka i Nysy, zaplacono za rozmowy telefoniczne , energiq 
elektrycznq , za ushgi transportowe, za wywoz nieczystosci statych, za 
dozor techniczny, za badanie wody, za szkolenie pracownikow, 
poniesiono koszty oplat za pobor wody i zanieczyszczenie powietrza. 
Dokonano ubezpieczenia samochodow i budynkow, zakupiono 
zagqszczarkq . 

Gminny Fundusz Ochrony ~ rodowiska  i Gospodarki Wodnej. 

Stan Srodkow na poczqtek roku wynosil6.308 2% , wptywq przekazane 
przez zarzqd Wojewodztwa z tytulu oplat wynosity 18.283 z'i odsetek 12 
zl. Na koszty sk4ada sic prowizja za prowadzenie rachunku, za niwelacjq 
wysypiska w Naczachowie, badanie wody z pizometrow na wysypisku, 
za badanie gleb. Ogolem koszty wynoszq 18.109 d . Stan srodkow na 
rachunku bankowym na konie roku wynosi 6.494 zl. 

Konczqc sprawozdanie z wykonania budietu za 1003 rok stwierdza siq 
ze dochody zrealizowano w 99,70 % a wydatki w 98-26 %. Wykonanie 
dochodow i wydatkow om6wiono przy kaidym dziale i sozdziale 
klasyfikacji budzetowej. Naleiy zauwaiyd ,ze najlepiej wykonanie 
dochodow przedstawia siq w dzialach rolnictwo i lowiectwo 100,80 %, 
gospodarka mieszkaniowa 123,97 % , dochody od osob prawnych, od 
osob fizycznych i innych jednostek nie posiadajqcych osobowosci 
prawnej 100,32 %, oiwiata i wychowanie 1 19,9 1 %, gospodarka 
komunalna i ochrona Srodowiska 105,62 %. Natomiast nainizsze 
wykonanie nastcpifo w dzialach administracja publiczna 86,I 1 %, 
edukacyjna opieka wychowawcza 78,66 % oraz kultura i sport 64,96 %. 
Na tak wysokie wykonanie podstawowych dochodow budzetowych 
miata wplyw szeroko prowadzono windykacja podatko\v i optat. 
Wydatki zostaty wykonane w 98,26 % , przelano 12 dotacji do zakladow 
budzetowych i instytucji kultu~y, dokonano odpisy na zaktadowy 
fundusz iwiadczen socjalnych, zgodnie z umowalni regulowano faktury 
za wykonanie prac zwiqzanych z realizacjqprowadzonqch inwestycji 
oraz regulowano rachunki biezqce zwiqzane z dzialainoi~ia~ 
administracji, z oiwietleniem terenu gminy, z utrzymanie czystosci na 
trenie miasta i wsi, wydatki zwiqzane z prowadzeniein szkot, 
przedszkola, biblioteki, sportu, wyplatq dodatkow mieszkaniowych. 
Naleiy zaznaczyd i e  wydatki byly realizowane racjonalnie, oszczqdnie i 
zgodnie z wystqpujqcymi potrzebami. Biorqc powyzsze sprawozdanie 
pod uwagq mozna zauwaiyd ich do~ozono wszelkich starari , aby 
zaplanowane dochody i wydatki na 2003 rok zrealizowano mimo trudnej 
sytuacj i. 


