
UCHWAEA NR XVI 188 I05 
RADY GMINY I MIASTA W IZBICY KUJAWSKTEJ 

z dnia 21.02 2005roku 

w sprawie przyjecia budietu gminy i miasta na 2005 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i , pkt 10 ustawy z 
. . dnia 8 marca 1990 roku o samonqdzie grninnym - jednolity tekst /Dz.U.z 200 1 

r Nr 142 poz. 159 1 z p6iniejszymi zmianamil oraz art. 122, art. 128 ust. 2, art. 
134 ust. 3 oraz art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 
publicznych /Dz.U z 2003 r Nr 15 poz. 148 z poiniejszymi zmianamil 

Rada Gminy i Miasta 
Uchwala co nastqpuje: 

- 

§ 1 
Ustala sig dochody budietu gminy i miasta, zgodnie z zal. Nr 1 na kwotq 
16.210.855 zl w tym: 
- dochody zwiqzane z realizacja, zadari z zakresu administracji rzqdowej i 

innych zadafi zleconych ustawami na kwotq 1.399.850 zl, 
- dochody z tytuh wydawania zezwolen na sprzedai napoj6w alkoholowych 

na kwotg 80.000 zl. 
- subwencja og6lna w kwocie 7.159.08 1 zl, z tego: 

- czgSC wyrownawcza 2.474.546 zl. 
- czeSd oiwiatowa 4.605.206 zl 
- czqSC r6wnowaiqca 79.299 zl 

- Srodki z fbndusz pomocowych SAPARD i z program6w strukturalnych 
4.519.085 zl 

- § 2 
1. Ustala sig wydatki budietu gminy i miasta, zgodnie z zal. Nr 2 na kwotg 
16.635.239 zl w tym: 
- wydatki zwiqzane z realizacja, zadan z zakresu administracji rzqdowej i 

innych zadah zleconych ustawami na kwotg 1.399.850 zl, 
- wydatki na realizacjg zdari okre5lonych w programie profilaktyki i 

r o z w i w a n i a  problem6w alkoholowych na kwotq 80.000 zl 
W wydatkach ustalonych w 2 pkt 1 wyodrqbnia siq: 
a) wydatki biezqce w kwocie 10.450.989 zl, w tym na: 
- wynagrodzenia w kwocie 4.748.528 z l /  5 4010,4040,4100/ 
- pochodne od wynagrodzen w kwocie 1 .015.527 zl / 3 41 10,41201 
- dotacje z budietu w kwocie 274.19021 
- obshgq dlugu w kwocie 15 .000 zl 
b) wydatki majqtkowe w kwocie 6.184.250 zl w tym wydatki na programy z 

funduszy strukturalnych w kwocie 5.928.250 zl. 



2. W budzecie tworzy sic: 
- rezenvq ogolnq w kwocie 120.000 zl 

$3 
Ustala sie deficyt budietowy w wysokoSci 424.384 A 
1 .Zrodlami pokrycia deficytu sqprzychody pochodzqce z poiyczki 
Przychody budietu, sklasyf~kowane wedlug paragrafow okreilajqcych ich 

- irodio zestawione sq w zalqczniku Nr 3. 

§ 4 
OkreSla siq wykaz inwestycji realizowanych przez gminq w roku budietowym 
oraz wysokoii nakladow inwestycyjnych zgodnie z zalqcnikiem Nr 4. 

- 
9 5 

Ustala siq plan przychod6w zakiadow budietowych gminy w lqcznej kwocie 
1.278.965 zl, w tym:dotacje z budzetu 166.751 zl 
oraz wydatki zakladow w kwocie 1.273.1 83 zl zgodnie z zalqcznikiem Nr 5. 

§ 6 
Ustala siq plan przychod6w gminnego h d u s z u  ochrony Srodowiska i 
gospodarki wodnej w kwocie 24.000 zl oraz wydatk6w funduszu w kwocie 
24.000 zl. Plan finansowy funduszu stanowi zalqcnik Nr 6. 

§ 7 
Ustala siq dotacjq dla gminnej instytucji kultury w lqcznej kwocie 107.439 zl 
zgodnie z zalqcznikiem Nr 7. 

§ 8 
Ustala siq limity wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z 
zalqcmikiem Nr 8. 

. § 9 
Ustala siq, ze bqdzie stosowana zasada zmniejszania wydatkow w przypadku 
zwrotu wydatkow dla jednostek budietowych w tym samym roku budietowym. 

§ 10 
Upowainia sic Burmistrza gminy i miasta do dokonywania przeniesieri 
planowanych wydatkow w ramach dzialow Masyfikacji budietowej za 
wyjqtkiem zwiqkszeri na wydatki inwestycyjne. 
Upowahia siq Burmistrza gminy i miasta do przekazania upowainien do 
dokonywania przeniesien planowanych wydatk6w w ramach dzialow 
klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy i miasta. 



§ 11 
1. Ustala sie kwote 4.057.444 zl do wysokoici ktorej Burmistrz moze 

samodzielnie zaciagaC poiyczki i kredyty krbtkoterminowe w tym na 
prefinansowanie Srodkow strukturalnych w ramach programu ZPORR w 
kwocie 3.848.626 zl- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego 

2. Ustala sig kwote 50.000 zl do wysokoici kt6rej Burmistrz moze sarnodzielnie 
udzielaC pokyczek, porqczen i gwarancji. 

3. Burmistrz gminy i miasta moze samodzielnie zaciagai zobowiqzania do 
kwoty 50.000 zl 

§ 12 
_ Upowainia sie Burmistrza grniny i miasta do lokowania wolnych Srodkow 

budzetowych na rachunkach w bankach nie wykonujqcych bankowej obslugi 
gminy. 

§ 13 
Zobowiqpje sig Burmistrza gminy i miasta do przedstawienia pisemnej 
informacji o przebiegu wykonania budietu za I-sze polrocze w szczegolowoici 
uchwaly budzetowej. 

§ 14 
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi gminy i miasta. 

§ 15 
Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu poprzez 
wywieszenie jej na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy i Miasta oraz w 
Dzienniku Urqdowym Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego. 



Plan dochodow na 2005 rok Za@cznik nr 1 
do Uchwaly Nr XV1188105 
RGiM lzbica Kujawska z dnia 21.02.2005 

(zwiqzkow gmin), powiatow (zwiqzkow powiatow), 

SkaThu Paristwa, jednostek samorrqdu terytorialnego lub 

o acje ce owe o rzymane z 
realizacje zadari bieiqcych z zakresu adrninistracji 



oraz podatk6w i oplat lokal 

owe' oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom 



Dziat 

reaiizacje zadan bietqcych z zakresu administracji 
rz8dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom 
gmin) ustawami 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na 
reaiizacje wlasnych zadari bietqcych gmin ( zwiqzk6w 
qmin) 

Rozdzial 

' ' 3$7~133,00 

I 18 000,OO 

85214 

iizacjq wlasnych zadari bieiqcych gmin ( zwiqzkbw 

Zas&i I pomoc w natune oraz skladki ria ubezpieczenia 
spokczne 

I 
. 

I 

Paragraf 

2010 

/ 2010 1 Dotacje ceiowe otrzymane z budtetu panstwa na 

85219 

900 

TreOc 

Dotacje ceiowe otrzymane z budietu panstwa na 
realizacje zadari bietqcych z zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych zadah zleconych gminie (zwiqzkom 
gmin) ustawami 

1203C Dclace ce owe olrzymane z obazet~ panstwa l a  137 600 00 

OSrodkl pomocy spoiecznej 

6290 

6291 

Og6tern 

14 100.00 

137 600.00 

190001 1 ;Gospooar~a scte~owa I ocnrona ww I 153565800 

Gospodarka komunalna i achmna bodowbk- . 

I 

T535 658,W 

Srodki na doiioansowanie wtasnych inwestycji gmln 
(miqzkow gmin), powiatOw (zwiqzkow powiatow), 
samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych ir6del 

Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycli gmin 
(zwiazkow qmin), powiatow (zwiazkow powiatow). 
samorzaoow wolewodm pozysxane z lnnych zrodel 

6298 1 SrmKt na dofinansowan~e wlasnvch nweslvc~~ qmfn 1 131039800i 
I 

8 000,OO 

217 260.00 



Plan dochodow na 2005 rok - zadania 
zlecone 

3dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom 

emerytalne i rentowe z ubezpieaenia spoleanego 

qdowej oraz innych zadan zieconych gminie (zwiqzkom 
rnin ustawami 

oraz niektdre Swiaduenia rodzinne 

Rqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom 
rnin ustawami 



Plan wydatkow na 2005 rok Zaiqcznik nr 2 
do Uchwaly Nr XV1188105 
RGiM lzbica Kujawska z dnia 21.02.2005 
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102095 1 I Pozostah dziahinoSt I 1 200.00 
I I I 
14210 I Zakuo mater~aiow I wyposazenla 1 200.00 

1 I 12650 I Dotac~a orredmiotowa z budietu dla zakhdu I 82 467.00 1 

doftnansowanie kosztow reaiizacji inwestycji i zakupow 

I I 
I I 

. . 
budietowego 

6210 1 Dotacle ceiowe z budietu na finansowanie lub I 10 000.00 

' 

I 
I 
I 

I I i 
2650 Dotacja przedmlotowa z budzetu dia zakladu 65 501.00 

budzetoweao 

I I I I 

6W16 

6050 

6058 

6059 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumien (umow) rniedzy jednostkami samorzqdu 
teryioriainego 

Drogi publinne gminne . . 

Zakup materialow i wyposaienia 

Zakup uslug pozostalych 

6629 

4210 

4300 

68 501,OO 700 

I 

10 000.00 

3 327 327,OO 

96 781,OO 

40 000.00 

Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 

Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 

Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 

170004 I Rozne jwnos!kl oDslugl gospcdam, rnlesl~anlowe] 65 521.00 

Gospodarka mieszkaniowa 

I I I 
14300 I Zakup uslug pozostatych 1 25 000.00 

36 000.00 

2 184 404.00 

970 142,OO 







pis na rakladowy fundusz kwiadczeli socjalnych 

ctmna A 



obierajqce niektbre swiadcrenia z pornocyspdeanej - ' 

Pozostala dzia4a nosc 







Plan wydatkow na 2005 rok - zadania 
zlecone 

I Dzial I ~ o z d z i a l l  ~ a r a a r a f l  TreSt I ~ l e c o n e  I 

I I I 
14010 I Wynagrodzenia osobowe pracownlkow / 46 014,OO 

I I 

4040 1 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 105.00 

41 10 

4120 

4210 

4300 

I I I 
URBdy nailczelnych organ& wtadq paitstwawsj, 1350,W 
konbcfi i ochrony prawa oraz s?downictwa 

75101 , I d r z e o ~  nauernfcn orpanow wadzy panstw~lowe: kontrol 1 350 00 

4410 

1 1 i ochrony prawa I I 

Skiadki na ubezpieczenia spoleczne 

Sktadki na Fundusz Pracy 

Zakup materiaiow i wyposaienia 

Zakup u&ug pozostalych 

I I I 
4210 Zakup materlatow I wyposazenla 750,OO 

1 4300 IZakup uslug pozostalych I 600.00 

9 278.00 

1 319.00 

1 000,OO 

1 500.00 

4430 Roine oplaty i skiadki 200.00 

4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen socjalnych 1 484.00 

Podroie sslibowe krajowe 

31 10 Swiadczenia spolecme 1 166 308.00 

I 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 22 224.00 

I 41 10 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 3 940,OO 

I 4120 Skladki na Fundusz Pracy 544.00 

500,OO 

I 

I 
I I 

4210 IZakup materialow i wyposaienia 3 000,OO 

85213 

85214 

Razem I 399 850,OO 

4300 

4410 

4440 

4130 

31 10 

Zakup ustug pozostalych 

Podroie sluibowe krajowe 

Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen socjalnych 

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby 
pobierajqce niektoi-e Swiadczenia z pomocy spokcznej 
oraz niekt6i-e swiadaenia mdzinne 

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 

Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia 
spoieczne 

Swladczenia spoleczne 

3 000.00 

500.00 

1484.00 

14 100,OO 

14 100,OO 

1 I8 000,00 

118 000.00 



Zalqcznik Nr 3 
Do uchwaly Nr XVV88105 
Rady Gminy i Miasta 
Z dnia 21.02 2005 

PRZYCHODY I ROZCHODY 
BUDZETU 2004 ROK 

Lp. . #  PRZYCHODY kwota 
1 .  99 1 sprzedai obligacji skarbowych na rynku krajowym ................................ 

2. 93 1 sprzedai innych papierow wartoiciowych emitowanych przez js ................................ 

94 1 

3. 942 przychody z prywatyzacji majqtku gminy ................................ 

944 

4. 95 1 splaty poiyczek i kredytow udzielonych ze irodk6w samorzqdu ....................... 

5. 952 planowane do zaciqgniqcia kredyty dlugoterminowe 

6. 952 planowane do zaciqgniqcia pozyczki dlugoterminowe . . .  424.384. 

1 7. 955 wolne Srodki z tytuh rozliczeii kredyt6w i poiyczek 71.500 I 

I 8. 957 nadwy&a budietowa z lat ubieglych ................................ 

Razem Przychody 495.884 

1 1 97 1 wykup obligacji skarbowych sprzedmych na rynku krajowym ................................ 

2 .  982 wykup innych papierow wartoiciowych ................................ 

1 3.  
99 1 poiyczki udiielone przez iamorrqd innym podmiotom ............................. 

1 4.  991 splaty LredytOw dlugoterminowe ....................... 

1 5. 992 splaty poiyczek dlugoterminowe 71.500 

6. 994 lokaty 

3azem Rozchody 71.500 

Informacje uzupetniajqce: 
I Pokrycie deficytu (niedoboru) budietowego 

1) kredytem dlugoterminowym zl 
2) pozyczkqdlugoterminowq .................... 424.384 .................. zl 

.................................................. 3) nadwyzkq budietowq z lat ubieglych .zk 
.............................................. 4) wolnymi Srodkami z tytu4u rozliczen kredytow i poiyczek ,zl 

................................................. 5) przychodami ze sprzedaiy papierow wartoiciowych ..zl 

................................................. 6 )  przychodami z prywatyzacji maj&u ..zl 
11 Przeznaczenie planowanej nadwyiki budietu biezqcego roku(roinica dochodow nad wydatkami) 

1) splaty kredytow i poiyczek w przyszlych latach ..... ...2BZElMQDNIC%GY...z4 
2) wykup papierow wartoSciowych w przyszlych latach zl 







Przebudowa drogi 
powialowej w 
miejscowo4ci 
Au ustynowo 

10 0pracow.dokument.na 
budowe kompleksu sporto- 
rekreac.na bazie stadionu 4 
11 Budowa hazy 
turystycznej Rezenvatu 
Archeologicznego w Uroczysku 
Wietrzychowice dokumentacja 

2r6dla finansowania: 
Strukturalne 3.848.626 

Budzet pAstwa 208.818 
budzet 1.689.422 
Wplaty ludnoici 13.000 
Poiyczka z WFOS 424.384 
Razem ir6dla finansowania 6.184.250 

2005-2007 

12 Zakupy ionwestycyjne 
Z.W.i K. 

2005 

10.000 

Razem 

b. 10.000 rozdz.60014 
budiet gminy 

10.000 
b. 10.000 rozdz 92695 
budzet gtminy 

20.000 
b 20.000 rozdz.92195 

budiet gminy 

10.000 b. 10.000 rozdz 40002 
budiet gminy 

6.184.250 



5 

6 

7 

8 

40.000 
40.000 

100.000 

30.000 

36.000 

Rozbudowa bazy turyst- 
r e k r e a c . ~  m.Dtugie 

Nowo rozpoczynane 

Opracowanie 
dokumentacji na 
kanalizacj~ sanit-deszcz. 
W Izbicy ul. 
Nowomiejska Torunska 
Budowa zaplecza 
sportowego przy 
gimnazjum- 
dokumentacja 
Opracowanie 
dokumentacji na 
przebudowe drogi 
Sokolowo Pasieka w 
miejscowoSci Pasieka 

b. 40.000 Dz 92695 budzet 
gminy 

b. 100.000 rozdz 90001 
budzet gminy 

b. 30.000 Roz. 801 10 
budzet gminy 

b. 36.000 Roz. 60016 
budzet gminy 

2004-2006 

2005-2006 

2005-2006 

2005-2006 

15 1.345 
149.521 

12.000 
12.000 



Zalqcznik Nr 4 do Uchwaiy NrXVIl88105 
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
z dnia 2005 roku w sprawie 
uchwalenia budzetu na 2005 rok 

WYKAZ 

LP. 

1 

1 

2 

3 

4 

INWESTYCJI GMINNYCII 

Inwestor 
Nazwa inwestyc,ji 

lokalizacja 

2 
Kontynuowane 
I1 Etap moder~~izacji droyi 
gm.Dkugie smielnik 

Budowa wodociagu 
wiejskiego w 
n1.Ggiorowo 

Przebudowa drogi 
gminnejw m Blenna 
Wietrzychowice 
Kanalizacja sanitarno- 
deszczowa Izbica 
ul.Pilsudskiego,Warszaws 
ka KoScielna 

JEDNOSTEK 

m-c i rok 
rozp. 

Planowanego 
zakonczenia 

3 

2004-2005 

2004-2005 

2004-2006 

2004-2005 

BUDZETOWYCH. 
Aklualna 
wart056 

kosztor. og. 

Roboty b, m. 

4 

2.138.158 
2.124.097 

590.865 
589.707 

2.450.865 
2.400.462 

2.203.664 
2.183.997 

ZAKLADOW 

Przewidywane wykonanie 
do 3 1.12. og6Iem 

BUDZETOWYCH 

Plan. 
naklady 

na 
2005 r 

7 

2.124.097 

589.707 

1.030.449 

2.183.997 

Roboty b.m. z 
tego: 

Do 31.12.04 

5 

14.061 

1.158 

50.403 

19.667 

6 

NA 2005 ROK 
Zrodla finansowania 

nakiadow na: 
a. Srodki wiasne na rachunku 
b. dotacje - budzet gminy 
c. dotacje - budiet wqiew. 
d. WFOS 
e. Kredyt 
f. lnne 

8 

b. 349.144 budiet gminy 
c .208.818 budzet pahstwa 
f.1.566.135 ZPORR 
roz.60016 
b. 230.883. budiet gminy 

f. 5.000 wpiaty IudnoSci 
f. 353.824 ZPORR 
rozdz.01010 
b. 412.180 budzet gminy 
f,. 618.269 ZPORR 
rozdz.60016 
b 441.2 15 budtet gminy 
e. 424.384 pozyczka 
f. 1.310.398 ZPORR 
f. 8.000 wplaty ludnoici 
Roz.90001 

Nazwa 
wykonawcy 

9 
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PLAN FWANSOWY SPODKOW SPEUALWCH NA 19 ..... ROK RIKOUSZ~W CELOWYCH.) 

u R a D  GMlNY I MIP.sTA " 'zbicy Kulawskie] 
............ ...... a~s:ka 2~~.+..?!%45 I&iw .... 

ul. Pils~dskie~o 32 
RE GO^: g.ii' S.2 ......................................... 

( m i j r o d  i data) , @& j & d  ~..i&iwj) 

Uwaga: Kwoty dotaj i  z budietu, wpiat do budietu i kwoty w~nagrodzeu powinny, by(: zgodne z ustaleniami 
jednostki nadnednej. Planowany stan fundusm obrotowego jednosrka pianl~j@ca ustalawediug wytycz- 

\ 
uych resortu koordynujqcego dany dzial. 

' z W a c  shdlif 
D.S. Zam. 2533/88 74.500 

i , < - 1 1 -  
i p,,i.u WQPDMICU*CY 
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Zaktad budzetowy 

1 
Dz. 921 R 92109 $ 
2480 

M.G.0.K w Izbicy Kuj. 

RAZEM: 

Zalqcmik Nr 7 
Do ucl~waly Nr XVIl88105 
Rady Glniny i Miasta 
Z dnia 21.02. 2005 

PLAN DOTACJI GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY 
na 2005 rok 

Stan Srodkdw 
obrotowych na pocz~tku 

roku 
2 

Przychody 

3 

W t y ~ n  dotacje 

4 
107.439 

Rozchody 

5 

W tym wplata 
do budietu 

Stan Srodk6w 
obrotowych na 

kodcu roku 

6 7 



Limity wydatk6w na ~vieloletnie progralny inwestycyjne 
dla Gminy i Miasta w lzbiey Kujawskiej 
na lata 2004-2007 

Zaf8. do Uchwaly Rady nr XVIl88105 
Glniny i Miasta lzbica Kuj. 
z dnia 21.02.2005 roku 

LP 

1 

rn.Augustynowo 900 mb 
I - droga Chociszewo - Stubin - Nowa WieS 2,8km / 2006-2007 1 1 200 000 

I 
1. 

Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) 
Realizowane przez Urzqd Gtniny i Miasta w lzbicy Kuj. w 

latach 2003-2006 

2 

- droga Btenna - Wietrzychowice 4,Ohn 
- droga Sokolrowo - Pasieka 3km w miejsc. Pasieka 
- droga Augustynowo 1,Okm 

RAZEM 

I RAZEM 

Okres 
realizacji 
progratnu 

3 

1 680 000 
686.003 

2.138.158 
1 260 000 
1 260 000 
1 680 000 

800 000 

- 

INFRASTRUKTURA WSI 
Modernizacja dr6g gminnych 
- droga Grochowiska, ~ l a z e w o  lzbica Kuj. - 4 km 
- droga Dlugie - ~mieln ik  4,81ai 
- I1 etap droga Dlugie ~mieln ik  
- droga Skarbanowo - Naczachowo 3,Okni 
- droga Pasieka 3,5km 
- droga Izbica Zdrojhwka - Martanowo 4,Okm 
- droga powiatowa Izbica Boniewo Borzymie 

2. 

tqczne 
naklady 

finansowe 
w zl 

4 . 

2006-2007 
2004-2005 
2004-2005 
2006-2007 
2006-2007 
2006-2007 

2004-2005 
2005-2006 
2006 

WysokoiC wydatkow w 
roku budietowytn 2004 WysokoSC wydatk6w w 1 

2.450.865 
1 260 000 

420 000 

Wodociqgi wiejskie 
- Sczkowo, Helenowo, Debianki, Wiszczelice 
- Gqsiorowo 
- Morele 

11 

z budietu pozostale 2005s. 2006 
w zk 

2007 
gminy w zt 
w7.1 budtet I pozostale 

2003-2004 
2004-2005 

2004 

~ S W I A T A  
Budowa zaplecza sportowegoprzy Gimnazjum -dokum 

159 376 
590.865 

10.000 

2005-2007 4 500 000 



Program, jego cel i zadauia (zadania inwestycyjne) 
Realizowane przez Urzqd Gminy i Miasta w lzbicy Kuj. w 

latach 2003-2006 

INFRASTRUKTURA MIEJSKA 
Budowa IModernizacja ulic 
- ul. Targowa 
- ul. Spokojna 
- ul. Garbarska 

KULTURA 
- Budowqa bazy turystyczt1e.j RczcrwatuArcheol.\v 
Uroczysku Wietrzychowice 
- Rozbudowa B a y  turyst-rekreacyj. W m.Dlugie 
-Budowa kompleksu sport.rck.na bazie stadionu 

RAZEM 

2005-2007 

2004-2006 
2005-2007 

Oktes 
realizacji 
program11 

I I 

Lqczne 
~iaktady 

tinansowe 
w zl 

- ul. Zielona 12006 

I I 

WysokoSC wydatk6w w 
roku budietowy~n 2004 

- - .  
- Targowica(utw. Placu) 12006 1 100.000 ( 

I I - ul. Slubickicao 
I 1 I I I I I I 

WysokoSC wydatk6w w 
2005r. 
w 21 - z budzetu 

gminy 
w 24 

RAZEM 
40 000 1 

1 100.000~ 

/ 2005-2006 1 140 000 1 

I I 

- 
pozostale 

w zt 

40.000 1 

1 140.0001 
- ul. 0 s .  ~ r a t k i w o  ( 2006 1 135.0001 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej (I11 etap) 
- ul. 11 listopada, Cmentarna, projektowana 
- ul. Kolska, ul. Augustowska 
- ul. Kolska - kanalizacia deszczowa 

2006 

M Z E M  

1 135.0001 

- ul. Warszawska 
RAZEM 

2007 

40 000 / 

2003 
2004 
2004 

ul. Nowo~niejska ,ul. Toruhska 

RAZEM 

2004-2005 

/ 275.0001 

366.102 
306.182 
156.002 

ul. Morelowa 2005-2007 
2005-2006 

2.203.664 

--- 

21 620 
91.405 

156.002 

320.000 
880 000 

5 000 
217.262 

19.667 
307.694 
( 

100 000 

222.262 

780 000 
170 000 

865.599 
865.599 - 

150 00( 

1.318.398 
1.318.398 - 
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W przygotowanym projekcie budietu na 2005 rok nastqiiy *any po stronie 
dochodow i wydatkow zwiqzane ze zwiqkszeniem Srodk6w z funduszy 
strukturalnych w kwocie 2.270.491 zl wprowadza siq Srodki z budietu panstwa w 
kwocie 208.818 zi , Srodki SAPARDU w kwocie 670.459 zl , zostala zwiqkszona 
subwencja oSwiatowa o kwotq 149.548 zl i dotacje celowe za zadania zwiqzane z 
opiekq spoiecznq w kwocie netto 27.000 zl., zwiekszono udziaty w podatku od osob 
fizycznych 5.783 zi oraz dochody wiasne w kwocie 1 1.200 zlOg6lem budiet 
zwiqkszonmo o kwotq 3.343.299 zl Budzet gminy i miasta na 2005 rok zostai 
opracowany na podstawie realnych dochodow gminy, zawiadomien o ogolnej 
subwencji , udzialach w podatku dochodowym od os6b fizycmych i dotacjach 
celowych . Rada Gminy kiemjqc sie trudnq sytuacjq materialqnaszego spoleczeristwa 
pozostawila stawki podatkow na poziomie roku ubiegtego Budiet po stronie 
dochod6w zaplanowano w wysokoSci 16.210.855 A, a po stronie wydatkow 
16.635.239 zi . Powstaly deficyt w wysokoici 424.384 zl pokryty zostanie poiyczkqz 
Wojewodziego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej Na dochody 
skladajq siq otrzymane dotacje na zadania zlecone wynoszq 1.399.50 zf subwencja 
oSwiatowa wynosi 4.605.206 zt ,subwencja ogolna 2.474.546 zi, subwencja 
rownowaiqca 79.299 zi ,udzialy w podatku dochodowym 869.372 zt, Srodki z 
programow strukturalnych wynoszq4.519.085 , dochody wlasne 2.183.497 zl 
,dochody z tytuiu wplat za wydane zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholow).ch 
80.000 zl W budiecie zostata zaplanowana rezenva budietowa w wysokoici 120.000 
zl. Plan dochodow ujqto w zalqczniku nr 1 , plan wydatkow w zdqczniku nr 2, wykaz 
inwestycji zd .  nr 4 do uchwaiy budietowej W 2005 roku planuje siq zrealizowat 
nastqpujqce dochody. 

Dzial010 Rolnictwo i lowiectwo. W dziale tym planuje siq dochody w wysokoSci 
358.824 zl, sq to wplaty ludnoSci na budowe wodociqgu wiejskiego w wysokoSci 
5.000 zl oraz planowane Srodki ze ZPORR na dofinansowanie wlasnych inwestycji 
w wysokoici 353.824 zi 

Dzia1020 LeSnictwo W dziale tym planuje sie dochody w wysokoici 1.200 zi Sq 
to wplaty ze Starostwa Powiatowgo za dzieriawq z koi towieckich 

Dziat 600 Transport i LacznoSf .W dziale tym planuje siq dochody w wysokoSci 
2.846.421 zt , sq to Srodki z Funduszu Europejskiego na dofinansowanie Projektu 
Modernizacja drogi gminnej Dhgie ~mielnik w kwocie 1.566.135 zl oraz 
planowane Srodki na modernizacjq drogi Blenna Wietrzychowice w kwocie 
618.269 zi , Srodki z budietu pahstwa w wysokoici 208.817 zl oraz Srodh ze 
SAF'ARDU w wysokoSci 453.199 zl. , ktbre nie zostaly zwrocone w 2004 roku 

Dzial Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym planuje siq dochody w wysokoici 
23.816 zi zi z tytuh najmu lokali mieszkalnych, dzieriawy dzialek, wieczyste 
uiytkowanie , ze sprzedaiy mienia. 
Dzial Administracja publiczna. Dochody tego dziaiu planuje siq w wysokoici 
92.400 zi. Na kwotq tq wojewodzkie skladajq sip dochody : 
- urzgdy wojewddzkie - Plan dochodow tego rozdzialu uynosi 65.400 zt Jest to 

dotacja celowa przekazywana przez Urzqd Wojewodzki Wydz. Finansow i 
Budietu na zadania zawiqane z USC, obronq cywilna i spraw wojskowych. 

- Urzcdy gmin - Plan dochodow wynosi 27.000 zi sq to wplaty za specyfikacjq, 
opiaty administracyjne, wpis do ewidencji dziaialnoSci gospodarczej odsetki od 
Srodkow zgromadzonych na rachunku bankowym. 



Dzial Urzedy naczelnych organ6w wladzy paustwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sqdownictwa. W dziale tyrn planuje siq dochody w wysokoici 1.350 
zl. Jest to dotacja celowa na aktualizacjq rejestm wyborcow. 
Dzial Dochody ad os6b prawnych, od os6b fwcznych i innyeh jednostek nie 
posiada,iqcych osobowoici prawnej oraz wydatki zwivane z ich poborem. W 
dziale tym planuje siq dochody w wysokoSci 2.459.805 zi Na dochody skiadajasiq: 
- w p m  z karty podatkowej - 20.000 zl 
- podatek od nieruchomoSci od osob prawnych - 760.640 zt 
- podatek rolny od os6b prawnych - 28.480 zt 
- podatek leiny od os6b prawnych - 4.720 zt 
- podatek od Srodkow transportowych - 2.570 zi 
- podatek od niemchomosci osoby fizyczne - 147.823 zl 
- podatek rolny - 333.700 zl 
- podatek leSny - 500 zl 
- podatek od Srodkow transportowych - 55.000 zt 
- podatek od spadkow i darowizn - 19.000 21 
- podatek od psow - 2.000 zl 
- wplywy z opiaty targowej - 51.000 zl 
- podatek od czynnosci cywilno prawnych - 50.000 zi 
- odsetki od nieterminowych wpiat - 10.000 zi 
- w p m  z opiaty skarbowej - 25.000 zl 
- wplaty za wydane zemolenia /alkoholel - 80.000 zl 
- podatek dochodowy od os6b fizycznych - 869.372 zi 

Dzial758 R6ine rozliczenia W dziale tym planowane sq dochody w wysokoSci 
7.159.081 zl .Wystqpuje tu subwencja oSwiatowa 4.605.236~1, subwencja ogolna 
2.474.546 zl, czqSC rownowaiqca 79.299 zl 

Dzial801 OSwiata i wychowanie .W dziale tym planuje siq dochody w wysokoici 
46.000 zl. Sq to wplaty za czynsze ,ogrzewanie i wodq z lokali zajmowanych przez 
nauczycieli 32.000 zl, oraz za wyiywienie dzieci w przedszkolu 14.000 zl 

Dzial852 Pomoc spoleczna Dochody tego dziatu planuje siq w wysokoSci 
1.677.700 zi na dochody skladajqsiq dotacja celowa na zasilki rodzime oraz skladki 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego w kwocie 
1.201.000 zl , dotacja na skiadki na ubezpieczenie zdrowotne 14.100 zi, dotacja 
celowa na wyplatq zasilk6w z pomocy spoiecznej 3 17.000 zi, dotacja na utrzymanie 
oirodka pomocy spoiecznej 137.600 zi oraz wplaty za ustugi opiekuricze 8.000 zi 
Dzial900 zl Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska Dochody tego dziah 
planuje siq w wysokoici 1.535.658 zl . Sqto wplaty ludnoici na przylacze 
kanalizacyjne 8000 zi , Srodki se SAPARDU w wysokoici 217.260 zl, ktore nie 
zostaty zwocone w 2004 roku ,pianowane Srodki z Funduszu Europejskiego na 
dofinansowanie inwestycji w wysokoSci 1.310.398 zl 
Dzial kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w dziale tym planuje sic 
dochody w wysokoici 8.600 zl Sa to wplaty za ogrzewanie za wynajmowane lokale 
mieszklale w budynku MGOK w Izbicy Kujawskiej. 
Og6lem planowane dochody wynoszq 16.210.855 zl 

Z planowanych dochodow realizowane bqdq nastqpujqce wydatki : 
Dzial010 Rolnictwo i towiectwo - wydatki tego dziaiu planuje siq w wysokoici 
610.451 zl Na wydatki sklada siq budowa wodociqgn w miejscowoSci Gqiorowo 



w wysokoici 5 8 9 . 7 0 7 ~ 1 . ~  tyrn Srodki z ZPORR - 353.824 zl, skladka na Izby 
Rolnicze 7.244 zl, zakup karmy dla ptak6w i zwierzqt w okresie zimy , zakup nagrod 
na olimpiady rolnicze , na zaplatg energii ze Swietlic wiejskich 600 zl zabezpiecza 
sig rowniei Srodki na utylizacjg, za wycenq gruntow oraz skladka dla Gminnej 
Sp6lki Wodnej w Izbicy w wysokosci 3.000 zl. 
Dzial400 Wytwananie i zaopatnenie w energig elektrycznq , gaz, i wodq. 
Wydatki tego dzialu planuje sie w wysokoSci 92.467 zl na co sklada siq dotacja 
przedmiotowa w wysokoici 82.467 zl oraz dotacja celowa na zakup inwestycyjny w 
wysokoSci 10.000 zl.dla Zaklagu Wodociqgow i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej. 
Dzial600 Transport i EqcznoSf - Wydatki tego dziatu planuje siq wysokoSci 
3.337.327 2 ,  wydatki bieQce wynoszq 136.781 zk , wydatki inwestycyjne wynosza 
3.200.546 zl. Wydatki biezqce dotyczq zakupu masy bitumicznej 5.000 zl ogloszenia o 
przetargu 1.800 zl zakup mieszanki solno - piaskowej na okres zimy 8.000 zl zakup 
farb na odnowienie znak6w na jezdniach 2.000 zl zakup przepustow 3.000 zl zakup 
kruszywa 50.000 zl cementu ,zwiru ,kostki brukowej 20.000 21, za prace rowniarka 
15.000 zl, walcem 5.000 zl odinieianie dr6g ulic 18.000 z$.bieiqce naprawy dr6g i 
ulic 8.981 zi .Wydatki inwestycyjne - modernizacja drogi Blenna Wietrzychowice , 
jest to dwu etapowa inwestycja ,w roku 2005 planuje sie zmodernizowac czqSC drogi 
koszt inwestycji w tym roku wynosi 1.030.449 zi w tym planowane Srodki ze ZPORR 
wynoszq 618.269 zl , rozpoczyna sie drugi etap modernizacji drogi Dlugie ~mielnik 
wartoSC kosztorysowa 2.088.180 zl na wlw inwestycjg otrzymaliimy Srodki ze 
ZPORR w wysokoici 1.566.135 zl oraz Srodki z budzetu panstwa w kwocie 208.818 zi 
oraz zabezpiecza siq Srodki na nadzor inwestorski w wysokoSci 35.917 zi , zostanie 
opracowana dokumentacja na przebudowe drogi Sokolowo Pasieka w miejscowoSci 
Pasieka w kwocie 36.000 zl oraz przebudowa drogi powiatowej w rniejscowoSci 
Augustynowo 10.000 zl 
Dzial700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki tego dzialu planuje sie w wysokoSci 
68.501 zl . Wystepuje tu dotacja dla Zakladu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w wysokoSci 65.501 zi oraz oplata weterynaryjna za nadzhr na targami 
i iarmarkami w wvsokoSci 3.000 zl. 
2 

Dzial710 DziatalnoSf uslugowa - wydatki tego dzialu planuje sig w wysokoici 
25.000 zl z przeznaczeniem na sporzadzenie projektu miejscowego planu - .  

zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Izbica Kujawska. 
Dzial750 Adrninistracja publiczna - wydatki tego dzialu planuje siq w wysokoSci 
1.212.460~1 . Wydatki dotyczq : 
- Urzqd Wojewddzki - Wydatki w tym rozdziale planuje siq w wysokosci 71.863 zl 

, do otrzymanej dotacji na zadania z zakresu U.S.C , obrony cywilnej i spraw 
wojskowych z budietu dokkadamy 6.463 zl Wydatki dotyczqwyplat wynagtodzen 
osobowych w kwocie 52.477 zl , dodatkowe wynagrodzenie rocme - 4.105 21, 
sktadki na ubezpieczenie spoleczne - 9.278 zl , skladki na Fundusz Pracy 1.3 19 
zl., zakup drukow, Srodk6w bhp, 1.000 zl zakup maczkow pocztowych ,za 
rozmowy telefoniczne , za konsenvacje sprzqtu do obrony cywilnej 1.500 zl, 
podr6ie stuibowe krajowe 500 zk ubezpieczenie sprzqtu 20021 odpis na zakladowy 
fundusz Swiadczen socjalnych 1.484 zl. 

- Rudy gmin - wydatki tego rozdzialu plannje siq w wysokoSci 79.700 zl do tycq  
wyplat zryczaktowanych diet dla radnych , przewodniczqcego rady, zastqpc6w 
przewodniczqcego w wysokoici 76.800 zl, zakup herbaty , kawy , cukru ,drukow 
1.500~1 za rozmowy telefoniczne , znaczki pocztowe 1.000 zl, na wyplatq 
delegacji 400zl. 

- Urzedy gmin - wydatki tego rozdzialu planuje siq w wysokoSci 1.060.897 zl . 
Dotyczq one wyplat za ekwiwalent za odziez w wysokoici 300 zl, wyplat za 
wynagrodzenia osobowe pracownikdw, nagr6d jubileuszowych - 630,522 zl , 



dodatkowe wynagrodzenie rocme - 48.996 zl , skladki na ubezpieczenia spoteczne 
110.739 zl, skladki na Fundusz Pracy 15.74621, zakup opah 12.750 zl ,&up 
artykuiow kancelaryjnych, toneru do kserokopiarki, , paliwa do samochodu 
sluzbowego, Srodkhw czystoici , Srodkow bhp, wydawnictw , monitorow, 
dziennikow ustaw, napojow dla pracownikow w okresie letnim, rqkawic 
roboczych , zakup mleka dla palacza w okresie zimowym, zakup komputera , 
drukarki oraz programu do ksiggowoSci zakup programow komputerowych 
100.000 zl, za energig i wodq - 10.000~ zl, na uslugi remontowe 2.00021, 
konserwacja centrali telefonicznej, naprawa sprzqtu biurowego, kserokopiarki, 
oplaty i znaczki pocztowe, oplaty telefoniczne, wynagrodzenie kapelmistrza 
orkiestry, kierowcow samochodow straiackich, , , koszty obslugi bankowej , za 
badania lekarskie pracownikow 109.120 zl, podroze sluzbowe - 8.000 zl, za 
ubezpieczenie sprzgtu, budynku, samochodu, got6wki 4.700 zi, odpis na 
zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 20.774~1 

Dzial751 Urzedy naczelnych organ6w wladzy paustwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sqdownictwa. Wydatki tego dzialu planuje sig w wysokoSci otrzymanej 
dotacji celowej na aktualizacjq rejestru spisu wyborc6w w kwocie 1.350 zl . 
Dzia1754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa. Wydatki tego 
dziafu planuje sie w wysokoici 57.500 zi z tego - Ochotnicze straiepozarne , wydatki tego rozdziah planuje siq w wysokosci 

54.500 zl w tym zakup paliwa do samochodhw straiackich, czqici zamiemych, 
materialhw do remontu remiz, nagrody ; puchary dla wyrozniajqcych sig 
straiakbw, zakup sprzqtu straiackiego 34.500 zl, zakup energii 6.500 zl, oplaty za 
abonamenty telefoniczne, przeglqdu technicme sarnochodbw, ustugi techniczne 
8.000 zl, ubezpieczenie sprzgty , samochodow straiakow 5.500 zl 

- Komendy wojewddzkiepolicji . wydatki planuje siq w wysokoici 3.000 zi z 
przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu policyjnego. 
Dzial Dochody ad os6b prawnych, od os6b f i c z n y c h  i od innych jednostek 
nie posiadaj;lcych osobowoici prawnej oraz wydatki miqzane z ich poborem. 
Wydatki tego dzialu planuje siq w wysokoSci 56.500 zl z przenaczeniem na wyplatq 
diet dla przewodniczqcych organow jednostek pomocniczych gminy i miasta 41.600 
zl , prowizja dla pobor podatku - 2.000 zl, ,zakup drukhw ,papiem , programu 
komputerowego do podatk6w 8.400 zl , oplata licencyjna za program, znaczki 2.000 
zl, podr6ie sluibowe 2.000 zl, ubezpieczenie sprzqtu 500 zl. 
Dzial757 Obsluga dlugu publicznego . wydatki tego dzialu planuje sig w wysokoSci 
15.000 zl. Sq Srodki na splatq odsetek od zaciagniqtych poiyczek i kredytow. 
Dzial 758 R6ine rozliczenia . W dziale tym wystqpuje rezerwa budietowa na 
nieprzewidziane wydatki w wysokoici 120.000 zl. 
Dzial801 Oiwiata i wychowanie. Wydatki tego dziatu planuje siq w wysokoici 
5.296.89721 i dotyczq : 
- Szko~podstmuowe. Wydatki w tym rozdziale planuje siq w wysokoici 3.361.425 

zl w tym :dodatki mieszkaniowe 31,280 zl, dodatek wiejski - 112,149 zl, 
wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe -2.1 18,56021, dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 174,717 z1, skladki na ubezpieczenie spdecme - 457,439 
zl , skladki na Fundusz Pracy 59,910 zl, zakup opalu, kredy, Srodkow czystoici, 
bhp dla pracownikow, czasopism, dmkow, ekwiwalent za odziei, farby, materialy 
do napraw budynkow, dyplomow dla uczniow - 85,132 zl, zakup pomocy 
dydaktycznych 7,400 zl zakup energii, wody, gazu -142.210 zl, naprawa sprzqtu , 
za abonamenty i rozmowy telefoniczne, wywoz nieczystoici statych i plynnych, 
oplaty pocztowe, badania techniczne kotl6w , kontrola gaSnic, uslugi kominiarskie, 
badania lekarskie - 29.64321, podroie stu2bowe krajowe - 5.5 14 zl, oplaty za RTV 



i ubezpieczenie sprzqtu, budynkow - 4,250 zl, odpis na zakladowy fundusz 
Swiadczen socjalnych - 133,221 zl. 

- . przedszkola - wydatki tego rozdzialu planuje siq w wysokosci 299,942 zi w 
tym: dodatki mieszkaniowe - 2.928 zl, dodatek wiejski oraz ekwiwalent za odziei 
- 9,661 zl, wynagrodzenia osobowe - 190,118 zi, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 15,610 zi, skladki na ubezpieczenie spoleczne 37,312 zl skladki na 
Fundusz Pracy 5,305 z I, zakup Srodkow bhp, czasopism 2.000 zi, zakup 
artykui6w iywnoiciowych -14.000 zi, zakup energii, wody -5.000 zi, wywhz 
nieczystoici stalych ,o$aty telefoniczne 3.500 zi, podr6ie sluzbowe krajowe 
1.000 zl ubezpieczenie sprzqtu 350 zl ,odpis na zakladowy Fundusz Swiadczen 
socjalnych - 13.158 zi. 

- Gimnazjawydatki tego rozdzialu planuje siq w wysokoSci 1.325.701 zi w tym: 
dodatki mieszkaniowe - 10.080 zl , wyplata dodatku wiejskiego, ekwiwalentu za 
odziei - 46.877 zl, wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe 853.865 zl, 
dodatkowe wynagrodzenie roczne 64.000 zl skladki na ubezpieczenie spoteczne 
168.300 zl sldadki na fundusz pracy 24.490 zl,, zakup oleju opalowego, Srodkow 
czystoSci, bhp, papiem, toneru, artykulow kancelatyjnych, kredy , czasopism, okna 
- 46.000~1, zakup pomocy naukowych - 3.000 zl, zakup energii, wody - 12.000 
zk, opiaty internetowe 1.800 zl, wywoz nieczystoici stalych , oplaty telefoniczne, 
naprawa sprzqtu , badania lekarskie oplata RTV - 12.200 z l  podroze sluibowe 
krajowe - 2.000 zl, ubezpieczenie sprzqtu, budynku - 1.600 zi, odpis na 
zakiadowy hndusz Swiadczeri socjalnych - 49.489 zi,inwestycje planuje siq 
opracowanie dokumentacji pod budow? sali gimnastycmej - 30.000 zl 

- Dowozenie dzieci do szkol - wydatki tego rozdziah planuje siq w wysokosci 
200.448 zl w tym. Ekwiwalent za odziei ochromq 300 zl wynagrodzenie 
osobowe - 28.876 zl, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.603 zi, skiadki na 
ubezpieczenie spoleczne - 5.415 zl skiadki na Fundusz Pracy - 770 zl, zakup 
paliwa czqSci zamiennych do autobusow szkolnych, Srodk6w bhp, 59.200 zi, za 
uslugi remontowe 3.000 zl, zakup biletow miesiecznych dla dzieci, za dowoz 
dzieci do szkoi prywatnymi liniami 94.700 z1, podr6ie shibowe 200 zl, 
ubezpieczenie pojazdbw , kierowc6w 3.900 zl , odpis na zakladowy fundusz 
Swiadczen socjalnych - 1.484 zl. 

- DoIcsztatcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki tego rozdzialu wynoszq 20.000 
zi Sqprzeznaczone na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli uczqcych w naszych 
placowkach szkolnych. 

- Pozostala dzialalnoSC -plan wydatk6w tego rozdzialu wynosi 89.381 zl w tym 
zakup materiaiow na remonty obiektow szkolnych 59.381 zk , oraz odpis na 
zakladowy fundusz Swiadczeh socjalnych dla emerytow i rencistow bqdqcych 
nauczycielami. 30.000 zl. 

DziaI 851 Ochrona zdrowia Wydatki tego dzialu planuje siq w wysokoici 80.000 zi. 
Dotyczq wydatkow przeciwdzialaniu alkoholizmowi w tym diety dla czlonk6w 
komisji 17.496 21, wynagrodzenie koordynatora, pedagoga Swietlicy profilaktyczno 
- wychowawczej 17.704 zl, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.461d, skladki na 
ubezpieczenie spoieczne 3.302 zl, skladki na Fundusz Pracy 470 zl, zakup 
materiakdw plastycznych , Srodk6w bhp do Swietlicy, nagrody dla uczestnik6w 
konkurs6w o tematyce ,, alkohol szkodzi zdrowiu ,, dofinansowanie wypoczynku 
letniego dzieci z rodzin zagrozonych alkoholizrnem , zakup artykulow 
spoiywczych dla dzieci uczestniczqcych w zajqciach Swietlicowych oraz dla 
czlonkow komisji 16.000 zl, zap4ata czynszu za lokal, za opiekq nad dzietmi na 
wypoczynku letnim, szkolenie czlonkow komisji, zapiata za rozmowy telefoniczne 
22.045 zl, podroie sMbowe krajowe 450 zl, ubezpieczenie sprzetu 145 zi, odpis na 
zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 927 zl. 



Dzial Opieka spoleczna - Wydatki tego dzialu planuje siq w wysokosci 2.15 1.32 1 
zi, ze Srodkow tych bqdq realizowane nastqpujqce zadania: 
- ~wiadczenia rodzinne oraz skladki nu ubezpieczenia emelytulne i rentowe z 
ubezpieczenia spolecznego. Jest to dotacja celowa w wysokoici 1.201.000 zi w tym 
na wylatq zasilkow rodzinnych 1.166.308 zi, wynagrodzenia osobowe 22.224 zt 
skladki na ubezpieczenia spoleczne 3.940 zl na fundusz pracy 544 zl zakup 
materialow, dmk6w 3.000 zl zakup znaczk6w , naprawy ksera obsiuga bankowa 
3.000 zl, podroie siuzbowe krajowe 500 zl, odpis na zaktadowy fundusz 
Swiadzczen socjalnych 1.484 zl. 
- Skludki na ubezpieczenie zdrowotne opiacane za osobypobierajqce niektdre 

Swiadczenia zpomocy spolecznej w wysokoici 14.100 zt Jest to dotacja celowa. 
na zapiatq skladki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajace zasilki z 
opieki. 

- ZasiNci ipomoc w naturze oraz sktadki nu ubezpieczenia spoteczne - 317.000 
zl, sqto Srodki na wyplate zasilkow staiych i innych dla osdb objqtych opiekq 
spolecznq. Jest to dotacja celowa. 

- Dodutki mieszkaniowe - wydatki tego rozdzialu planuje siq w wysokosci 
250.000 zl, sq to Srodki na wyplatq dodatkow najemcow lokali komunalnych, 
sp61dzielni mieszkaniowych i innych lokali mieszkalnych .Sq to Srodki z 
budietu gminy. 

- Oirodkipomocy spolecznej . wydatki tego rozdzialu planuje sie w wysokosci 
143.977 zl Na utrzymanie oirodka otrzymalismy dotacjq w wysokoici 137.600 zl, z 
budietu gminy dokladamy 6.377 zl . Na wydatki oirodka sklada siq; ekwiwalent za 
odziez - 1.100 z! wynagrodzenie osobowe 1 0 3 . 4 3  1 zl, dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 8.093 zi, sldadki na ubezpieczenie spoleczne 18.488 A ,  
skladki na Fundusz Pracy 2.555 zl, , zakup Srodkbw bhp, papiem, toneru, 3.500 zl, 
zaplata za ushgi telekomunikacyjne, obsluga bankowa 2.600 zl, podroie sluibowe 
500 zl, odpis na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 3.710 zt 
- uslugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekuricze . Wydatki tego rozdzialu 

planuje siq w wysokoici 150.244 zl w tym ekwiwalent za odziez 1.500 zl 
wynagrodzenia osobowe 94.388 zl, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.064 zl, 
skladki na ubezpieczenie spoleczne 17.658~1, skladki na Fundusz Pracy 2.4406, 
zakup Srodk6w bhp dla opiekunek, , drukdw - 3.500 zl, za pomoc sqiedzkq i 
obslugq bankowq 17.000 z1, podroie sh2bowe 1.500 zl, odpis na zakladowy 
fundusz Swiadczen socjalnych - 5.194 21. 

- Pozostaia dziafalnoii - wydatki tego rozdzialu planuje siq w wysokosci 75.000 
zi, z przemaczeniem na dozywianie dzieci w szkolach 37.000 zl , na wyplate 
zasilkdw celowych 38.000 zl. 

Dzial Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki tego dzialu planuje siq w 
wysokoici 362.626 zl. W tym : dodatki mieszkaniowe - 3.120 21: dodatek wiejski 
10.935 zl, wynagrodzenie osobowe 244.703 zl, dodatkowe wynagrodzenie roczne 
20.803~1, skladlu na ubezpieczenie spoleczne - 52.306 zl, sktadki na Fundusz 
Pracy 6.799 zl zakup wqgla ,Srodk6w czystosci, Srodk6w bhp 6.000 z1, wywoz 
nieczystosci stalych oplaty telefoniczne 1.400 A.podroze siuibowe 400 zl odpis na 
zakladowy funduszSwiadczen socjalnych 16.160 zi 
Dzial Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska Wydatki tego dziaiu 
planuje siq w wysokoSci 2.787.599 zl w tym : 
- Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d - wydatki planuje sig w wysokosci 

2.3 15.780 zl w tym dotacja przedmiotowa dla Zakladu Wodociagow i Kanalizacji 
- 8.783 zl, na utrzyrnanie kanalizacji deszczowej 23.000 zl,. Wydatki inwestycyjne 
wynosza 2.283.997 zl w tym opracowanie dokurnentacji na wykonanie kanalizacji 
sanitarno deszczowej w ulicach Nowomiejska Torunska 100.000 zi., budowa 



kanalizacji w ulicach Pitsudskiego Warszawska KoScielna przy udziale Srodkow 
ze ZPORR w kwocie 1.310.398 zl ,wartosC kosztorysowa inwestycji wynosi 
2.183.997 zl 

- Oczyszczanie miast i wsi - wydatki tego rozdzialu planuje sic; w wysokosci 
15 1.000 zl Sq to Srodki na zakup paliwa czqici zamiennych do ciqgnika, zakup 
Srodkow do utrzymania czystoici na terenie gminy 1 1.000 zl, zaplata za sprzqtanie 
tereniu miasta i gminy, wyw6z nieczystohci 140.000 21. 

- Lrtrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki tego rozdzialu planuje siq w 
wysokosci 43.000 zl z przemaczeniem na zakup nawozow, trawy , ziemi, kwiatow 
na rabaty 9.000 zl, za ushgi zwigane z utrzymaniem zieleni 34.000 zl 

- OSwietlenie ulic, placdw i drdg . Wydatki tego rozdzialu planuje siq w wysokoici 
188.319~1 zakup energii 130.000 zt, remont oswietlenia drogowego 11.000 zl, 
konserwacja oSwietlenia drogowego 47.3 19 zl 

- Pozosraia dzialalnoft - wydatki tego rozdziatu planuje sic; w wysokoici 89.500 zl 
Z tego wyplata prowizji za oplatg targowq 7.500 zl, skladki na ubezpieczenie 
spoieczne 1.300 zl na Fundusz Pracy 200 zl zakup Srodkow czystoici do 
miejskiej ubikacji: artykulow malarskich, zakup materialow na bieiqce utrzymanie 
targowicy i placu targowego , zakup energii na przystanku PKS, wody ze zdrojow 
ulicmych 9.500 zi, usiugi zwiqane z utrzymaniem czystoSci w miejskim lasku, 
wznowienie granic, za decyzje urbanistyczne 20.000 zl, oplaty za zanieczyszczanie 
Srodowiska 1.000 zl 

Dzial Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .Wydatki tego dziaiu planuje sic; 
w wysokoici 236.49321 dotyczqone : 
- Domv i oirodki kultury , Swietlice i kluby - Wystgpuje tu dotacja podmiotowa dla 

instytucji kultury w wysokoici 107.439 zi. 
- Biblioteki . wydatki planuje sig w wysokoSci 70.554 zl w tym wynagrodzenia 

osobowe -44.601 zi, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.681 zl, skiadki na 
ubezpieczenie spoieczne 8.3 19 z1, skladki na Fundusz Pracy 1.183 zl, zakup gazet , 
Srodkow czystoSci , Srodkow bhp, drukow 2.000 zl, zakup ksigek do biblioteki 
2.000 zl, zakup energii , wody 1.100 zi, wywoz nieczystoici stalych oplaty RTV, 
zakup znaczkow pocaowych 5.000 zi, podroie sluibowe hjowe5OO zl 
ubezpieczenie sprzetu 500 zl odpis na zakladowy fundusz iwiadczen socjalnych 
1.670 d. 

- Pozostaia dziaialnoSC - wydatki tego rozdzialu planuje sig w wysokoSci 58.500 zl. 
Dotyczq one : Srodki na zorganizowanie stoiow wielkanocnych, wigilijnych 1.200 
zl, na zorganizowanie doiynek 2005-5.000 zl, Srodki na utrzymanie Kola 
Gospodyi5 Wiejskich 3.000 zi: nagrody przyznawane przez burmistrza 600 zakup 
wydawnictw promujqcych n a s q  gminc; 1.000 zl ,dofinansowanie imprez, 
festynow 6.000 zi zakup mialu do budynku socjalno- kulturalnego i utrzymanie 
czystoici w rezerwacie w miejscowoSci Wietrzychowice 17.700 zl., zakup energii, 
wody w wlw budynku 4.000 zLWydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszq 
20.000 zt planuje sie opracowanie dokumentacji na budowc; bazy turystycznej 
Rezerwatu Archeologicznego w Wietrzychowicach. 

Dziai Kultura fizyczna i sport. Wydatki tego dziaiu planuje sic w wysokoici 122.547 
zi dotyczq one utrzymania stadionu i sportowcow w lzbicy Kujawskiej. Na wydatki 
zwigane z utrzymaniem sporh~ przeznacza sig 72.547 zl. w tym na zakup trawy, 
nawozow , sprzqty sportowego, paliwa do kosiarki, napoje dla sportowcow 25.500 zl, 
zakup energii, wody 4.000 zf, usiugi remontowe 1.000 zl, wyplata diet sqdziow, 
sportowcdw sekcji pilki noinej oplaty telefoniczne 36.147. zi, podroie sluibowe 
krajowe 400 zl, ubezpieczenie zawodnikow , hudynku 5.500 zl. ~ y d a t k i  inwestycyjne 
w tym dziale wynosza 50.000 zi z przemaczeniem na budowq bazy turystycmo- 



rekreacyjnej w miejscowoSci Dlugie 40.000 zl orazna opracowanie dokumentacji na 
budowe kompleksu sportowego na bazie stadionu 10.000 zt 

Ogolern planowane wydatki na 2004 roku wynoszg 16.635.23921. 
W 2005 roku finansowane bqdqzaklady budietowe: 
1. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej 
2: Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej . Na dochody zakladow 

budietowych skladaC sie bqdqwplaty od osob fizycznych i prawnych 
korzystajqcych z wykonywanych usiug przez te zaklady, oraz z dotacji z budzetu 
gminy. Z pozyskanych Srodkow bqdzie finansowana dzialalnoSC zakladow. 

W 2005roku dotowana z budzetu bqdzie rowniei dziaialnoid kulturalna , ktora 
prowadzona jest przez Miejsko - Gminny Oirodek Kultury w Izbicy Kujawskiej. 
W ramach funduszy celowych finansowany bqdzie rowniei gminny fundusz ochrony 
Srodowiska i gospodarki wodnej. Na dochody funduszu skiadaja siq przelewy z tytulu 
kar za zanieczyszczanie Srodowiska. 
Na 2005 rok w budiecie gminy planuje siq Srodki w kwocie 6.184.250 zl na niiej 
wymienione inwestycje: 
- I1 etap modernizacji drogi gminnej Dhgie ~mielnik 2.124.097 zl 
- budowa wodociqgu wiejskiego w m.Gqsiorowo 589.707 zl 
- przebudowa drogi gminnej w m.Bienna Wietrzychowice 1.030.449 zl 
- budowa kanalizacji sanitarno - deszczowej w ulicach 
.Pilsudskiego Warszawska , KoScielna 2.183.997 zl 
- rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Dhgim 40.000 zl 
- opracowanie dokumentacji na kanalizacjq w ulicach 
Nowomiejska T o h s k a  100.000 zl 
-dokumnetacja na budowq sali gimnastycznejprzy girnnazjum 30.000 zl 
- opracowanie dokumentacji na przebudowe drogi 
Sokolowo Pasieka w miejscowosci Pasieka 36.000 zl 
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowosci Augustynowo 10.000 zl 
- opracowanie dokumentacji na budowq kompleksn 
sportowego na bazie stadionu 10.000 zl 
-0pracowanie dokumentacji budowy bazy turystycznej 
w Wietrzychowicach 20.000 zl 
- zakup inewstycyjne wdla Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji 10.000 zl 
 rodl la finansowania w/w inwestycji przedstawia siq nastqpujqco: 
Budiet gminy 1.689.422 zl 
Wplaty IudnoSci 13.000 zi 
Strukturalne 3.848.626 zl 
Budzet paristwa 208.818 zl 
Poiyczka 424.384 zl 
Razem 6.184.250 zl 

Szanowni Radni 
Do opracowanego projektu budietu wprowadzono miany  polegajqce na zwiekszeniu 
dochodow i wydatkow inwestycyjnych , zwiqzanych z wprowadzeniem Srodkbw ze 
SAPARD , kt6rych nie otrrzymaliSmy w ubiegiym roku, zostaky rowniei 
wprowadzone Srodki z funduszy strukturalnych o ktore zabiegamy. Roinicc miedzy 
dochodami a wydatkarni stanowi kwota 424.384 zl . Powstaly deficyt budietowy 
zostanie pokryty pozyczkqz Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i 
Gospodarki Wodnej Opr6cz inwestycji wymienionych w zalqczniku nr 4 do uchwaly 
budietowej planuje siq wydatki na zakup i transport kamienia, na piace rowniarki i 
walca, zakup rur na przepusty, zaplanowane sqSrodki na dozywianie dzieci w 



szkolach, w 100% na wyplatq dodatk6w mieszkaniowych, na konsenvacjq i za energiq 
oswietlenia drogowego. W tym roku budietowym otrzymaliSmy subwencjq 
oiwiatowq w wysokoici 4.605.236 zl wydatki na pig6 rozdzialow wynosq 5.049.752 
zl z budzetu doloiono 553.927 zl . Na dzien dzisiejszy trudno jest przewidzie6 czy 
zaplanowane Srodki na szkolnictwo w peh i  wystarczq na pokrycie wydatkow 
hiezqcych. W budiecie zostaly zaplanowane dotacje dla zaktad6w budietowych i 
instytucji kultury zgodnie z Uchwalq Rady Gminy i Miasta . Odnosnie 
prognozowanych dochodow trudno jest przewidziei w jakim stopniu zostanq 
zrealizowane czy zostanqprzyznane Srodki funduszy unijnych 
Zakladajqc ze dochody i wydatki zostanq w miarq zrealizowane to i tak nie zostanq 
zaspokojone wszystkie potrzeby w kaidej dziedzinie @cia spolecznego naszej gminy. 
Jest to trudny kolejny rok i budiet dla naszej gminy, dlatego Burmistrz dolozy 
wszelkich starah aby pozyska6 Brodki z imych ir6del na inwestycje i przy wspblnych 
silach realizowac budiet prawidlowo. 


