
Zarządzenie Nr 199/2006 
Wójta Gminy  Włocławek 

z dnia 23 sierpnia 2006 roku 
 
 

w sprawie opracowania  sprawozdania z wykonania budŜetu  gminy 
 za pierwsze półrocze 2006 roku 

 
Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o 

finansach publicznych ( Dz.U.Nr.249 poz.2104 ) oraz art.30 ust.2 pkt.4 , w 
związku z art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( Dz.U. z 2001r.Nr.142,poz.1591 z późn. zm.) i art.13 pkt.2 i 10 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych ( dz.U.Nr.62,poz.718 z 2000 roku z późn. zm.) 
 

 
z a r z ą d z a m  , 

co  n a s t ę p u j e : 
 
 

§ 1 
 

Realizując  § 15 Uchwały Nr.XXXII/251/05 Rady Gminy Włocławek z 
dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budŜetu  Gminy Włocławek 
na 2006 rok   przedstawiam  pisemną informacj ę w formie  sprawozdanie z 
przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze  2006 roku  wg : 
- tabeli Nr 1  
- tabeli Nr 2 
- tabeli Nr 3 
 

§ 2 
 
Zarządzenie  wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Wójt Gminy Włocławek 
Ewa Braszkiewicz 

 
 
 
 
 



 
 

Gmina Włocławek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie z realizacji budŜetu  
Gminy Włocławek 

za 6 m-cy 2006 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. BudŜet 
  
Plan budŜetu Gminy Włocławek na rok 2006 ze względu na zmianę wysokości dotacji i 
subwencji w wyniku pozyskiwania dodatkowych środków był kilkakrotnie nowelizowany. 
Ostatecznie za okres 6 m-cy  2006 roku plan budŜetu po stronie dochodów wynosi kwotę 
12.445.317 zł, po stronie wydatków natomiast  14.835.950  zł . 
Na rok 2006 zaplanowano deficyt budŜetowy wynikający z  Uchwały budŜetowej  Rady 
Gminy Włocławek w kwocie 2.390.633 zł.  
Na etapie  wykonania budŜetu na dzień 30.06.2006 roku deficyt wynosił 911.479,42 zł i 
wynikał z zaciągniętego kredytu : 

- długoterminowego w kwocie    800.000,00 zł, 
- krótkoterminowego w kwocie   272.479,14 zł 

                                                                 
 Wykonanie budŜetu   za  6 m-cy 2006 rok  jest  następujące : 
 - dochody  wykonano  w kwocie  6.685.595,23 zł ,co stanowi   53,7% rocznego  planu.            
 
-Struktura  wykonania dochodów i pozyskanych dotacji jest następująca : 
               - dochody własne w wysokości         1.742.396,79 zł stanowią 26,0 %, 
               - dotacje celowe   w wysokości         1.431.285,00 zł stanowią 21,4 % 
               - subwencje          w wysokości         2.952.228,00 zł stanowią 44,2 %, 
               - środki z Unii Europejskiej                 559.685,44 zł stanowią    8,4 % 
 
-Wydatki bud Ŝetowe zrealizowano w kwocie 7.597.074,65 zł  tj. 51,2 % planu. Na koniec 
okresu sprawozdawczego wystąpiły niewymagalne zobowiązania  zapłaty w kwocie 
389.818,23 zł, dotyczące  bieŜących płatności. 
 
Przy wykonywaniu  budŜetu za okres 6 m-cy 2006 roku , przestrzegano procedur i zasad  
gospodarki finansowej,  nie powodując naruszeń dyscypliny budŜetowej finansów 
publicznych. 
Wydatki realizowano w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem wymogów ustawy o 
finansach i zamówieniach publicznych. 
 
Przedstawiamy  poniŜej : 
       -realizację dochodów budŜetowych w szczegółowości klasyfikacji   
        budŜetowej     tabela Nr 1  
       -realizację  wydatków budŜetowych  w szczegółowości  klasyfikacji   
         budŜetowej    tabela Nr 2 
       -realizację zadań planowanych inwestycji tabela Nr 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Wykonanie  dochodów  budŜetowych. 
 

Dział 020 Leśnictwo 
 Zaplanowano  dochody w kwocie  1.200 zł z tytułu opłat  za dzierŜawę terenów łowieckich .  
Starostwo Powiatowe  w pierwszym półroczu b.r. jeszcze nie przekazało tej opłaty. 
 
 Dział 600   Transport i Łączność 
 
Zaplanowano na 2006 rok dochody w tym dziale  w kwocie łącznej 505.898 zł , wpłynęła 
natomiast kwota 478.209,17 zł  co stanowi 94,5 % planu.   Finansowanie  drogowych zadań 
inwestycyjnych odbywało się zgodnie z planem inwestycji na 2006 rok na które pozyskano 
na wniosek Wójta  dotacje   z róŜnych źródeł: 
 
- w kwocie 408.587,52 zł  z Funduszu ZPORR za budowę drogi w miejscowości Mursk- 

Smólnik , 
- w kwocie   67.497,92 zł  z budŜetu Państwa na dofinansowanie  wyŜej wymienionej  

drogi . 
W okresie sprawozdawczym wpłynęła teŜ  kwota opłat  2.123,73 zł   za zajęcie pasa 
drogowego.  
 

 
 
Dział  700  Gospodarka  mieszkaniowa. 
 
Zaplanowano  dochody  w tym  dziale w  kwocie 69.500 zł  zrealizowano do wysokości 
35.104,70  zł   co stanowi  50,5 %  rocznego planu w tym: 
 
-w 54,1 % zrealizowano  dochody  z opłat  czynszowych co stanowi  
25.699,96 zł .  Wystąpiły teŜ zaległości z tego tytułu w kwocie 11.089,72 zł. 
 
-w 42,7 %  zrealizowano  wpływy  z tytułu  wieczystego  uŜytkowania  gruntów oraz 
sprzedaŜy działek  .  Wpływy  ze sprzedaŜy  składników majątkowych  gminy zrealizowano 
w kwocie 4.566,76 zł i dotyczyły sprzedaŜy lokali mieszkalnych   w miejscowości  : 
Modzerowo i Kruszyn . 
 
 
Dział  710    Działalność  usługowa. 
 
Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 10.000 zł wykonanie wynosi 9.540 zł co 
stanowi 95,4  % planu . Są to wpływy z usług pochówku cmentarnictwa komunalnego  . 
 
 
Dział 750      Administracja  publiczna 
 
Na finansowanie  administracji gminnej wykonującej zadania administracji rządowej 
zaplanowano kwotę  62.600 zł , wykonanie wynosi 33.200 zł  co stanowi 53,0 % planu.  
PowyŜszą kwotę   przeznaczono   na  realizację    zadań   w zakresie ewidencji ludności   i  
dowodów  osobistych   oraz spraw  obrony  cywilnej. 
 



 
Dział  751     Urzędy  Naczelnych  Organów  Władzy Kontroli Praw i   Sądownictwa. 
 
  Planowane  kwoty dotacji  celowych 1.150 zł zostały  przekazane  przez       administrację  
rządową,    z przeznaczeniem  na  :  
 
-prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców  574  zł co stanowi 49,9 % planu.  
 
 
         

Dział  756     Dochody od  osób prawnych, fizycznych  i innych jednostek  nie  
posiadających  osobowości  prawnej. 
 
 Na  planowaną  kwotę  3.483.548 zł    zrealizowano  dochody  podatkowe 
w kwocie  1.651.002,97 zł  co  stanowi   47,3   %  planu. 
 
  
1) z tytułu  zryczałtowanego  podatku dochodowego i karty podatkowej  osób 

fizycznych  wpłynęła  kwota    1.821,02 zł  co    stanowi  45,5  % planu. 
 
2) z tytułu wpływów z podatku rolnego ,leśnego ,podatku od czynności   
   cywilnoprawnych, podatków od spadku i darowizn oraz  opłat lokalnych    
   osób   prawnych  zaplanowano  kwotę  dochodów 1.418.000 zł wpłynęła   
   natomiast za 6 m-cy b.r kwota 648.315,91 zł co stanowi 45,7 % planu  
     w tym : 
     dochody z  waŜniejszych źródeł  osób prawnych: 
 
- wpłat z podatku od nieruchomości  zaplanowano w kwocie  1.230.000 zł a wpłynęło do 

budŜetu kwota 451.279,21 zł co stanowi 36,7 % planu.  
     Wg rejestru przypisu w 2006 roku powinna wpłynąć do budŜetu tylko kwota  
     926.110 zł , dla porównania w  roku 2005 wpływy tego podatku wynosiły  
     kwotę 1.142.826 zł. 
     Zmniejszenie wymiaru nastąpiło gdy Koncern Energetyczny ENERGA S.A,  
     Oddział w Toruniu złoŜył w dniu 20.03.2006 roku ze skutkiem od 1.01.2006  
     roku korektę deklaracji dotyczącą wartości budowli. 
     Dotychczas podatek od wartości budowli(linii  energetycznych ) tzw.    
     nowych ciągów usytuowanych na terenie dwóch lub więcej gmin Koncern  
     Energetyczny płacił wg ich faktycznej długości i  wartości na terenie danej  
     gminy. JednakŜe zgodnie z zapisem art.4 ust.9 ustawy o podatkach i opłatach   
     lokalnych podstawą opodatkowania nie jest wartość poszczególnych   
     odcinków budowli ale ułamkowa część wartości całej budowli          
     odpowiadająca  stosunkowi długości odcinków budowli połoŜonych na   
     terenie gmin do długości całej budowli.  
    Wielkość odpisanego  w 2006 roku podatku od nieruchomości wynosi kwotę  
    168.782 zł. 
- wpłat z podatku rolnego zaplanowano 23.000zł wpłynęła kwota 1.892,90 zł tj. 8,23 % 

planu.   Wg rejestru przypisu wymiar tego podatku wynosi  
     18.736 zł. 
- podatku leśnego zaplanowano 100.000 zł wpłynęła kwota 62.054zł co stanowi   62,05  % 

planu. 



- podatku od środków transportowych na planowana kwotę 20.000 zł wpłynęło 10.982 zł 
co stanowi  54,9 %  planu. 

 
- wpływów z opłat od czynności cywilnoprawnych zaplanowano  kwotę  40.000 zł, 

wpłynęła kwota 115.383 zł co stanowi  288,4 % planu. 

- dokonał wpłaty z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości  Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6.679 zł,  

3)z tytułu wpływów podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności  

  cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz opłat lokalnych osób   

  fizycznych  na planowane 585.700 zł wpłynęła do budŜetu kwota 338.689,42  

  zł  co stanowi  57,8 %  z tego : 

- podatku od nieruchomości na planowane 230.000 zł wpłynęła od podatników  kwota 

131.610,50 zł co stanowi  57,2 % , 

- podatku rolnego osób fizycznych na planowane 170.000 zł  wpłynęło   

     85.490,14 zł co stanowi  50,3 % planu, 

- podatku leśnego na planowaną kwotę 8.700 zł wpłynęło 7.859,61 zł co   

     stanowi  90,3 % rocznego planu, 

- podatku od środków transportowych na planowaną kwotę 50.000 zł wpłynęła       

kwota  34.135,20 zł co stanowi 68,3 %, 

- podatku od spadków i darowizn wpłynęła  do budŜetu kwota 5.806,80 zł co       stanowi  

580,6 % planu, 

- opłat od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 70.000 zł   

     wpłynęło do budŜetu 59.784,56 zł  tj. 85,4 % planu, 

- wpływów z opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 50.000 zł , do budŜetu    

     wpłynęła kwota 11.717,95 zł co stanowi  23,4 % . 

4) W  grupie  opłat stanowiących dochody jednostek samorządu       

     terytorialnego  na podstawie  umów w rozdziale 75618 zaplanowano   

     dochody w kwocie 98.000 zł z czego  zrealizowano za 6 m-cy b.r.  kwotę   

     73.197,76 zł co stanowi  74,7 % planu w tym z tytułu : 

- opłaty skarbowej wpłynęło  6.998 zł co stanowi  43,7 % planu, 

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej 8.903,24 zł co stanowi  127, 1 % planu , 

-  z tytułu realizacji zadań przeciwdziałania alkoholizmowi  wpłynęła kwota 54.576,22 zł 

co stanowi  72,7 % planu. 

 
 



 
 
5)   W grupie  podatków  stanowiących   udział  gmin w podatkach      stanowiących 
dochód  budŜetu Państwa , czyli w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 
rozliczanym przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe - na planowaną kwotę 
1.377.848 zł  wpłynęła do budŜetu gminy  kwota 588.905,66 zł    co   stanowi 42,7 % planu. 
 
 
Na  dzień 30 czerwca 2006 roku  podatnicy: osoby fizyczne i prawne zalegają  w 
zobowiązaniach podatkowych i opłatach   kwotę  360.883,97 zł w tym : naleŜne zaległości 
odsetkowe 98.145 zł. 
 
Skutki obniŜenia przez Radę Gminy górnych  stawek podatkowych za pierwsze półrocze  
2006 roku  wynoszą   266.253,89  zł , z tego: 
- w podatku od nieruchomości –  kwotę 207.710,89 zł 
- w podatku rolnym                   -  kwotę   58.543,00 zł  
Natomiast  skutki udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień w podatku rolnym i 
nieruchomości dokonanych przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą  
kwotę 172.533,90 zł . 
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz.U.Nr.203 poz.1966 ) Minister Finansów na podstawie powyŜszych danych, 
oblicza wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie , na bazie którego  
ustala wielkość subwencji ogólnej dla Gminy. 
RównieŜ skutki finansowe  udzielonych przez Radę Gminy  ulg,  wynikające z uchwał  Rady 
Gminy na dany rok  , pomniejszają  wielkość przyznanej subwencji . 
 
Nadal największe zaległości  na dzień 30 czerwca 2006 roku utrzymują się   u następujących   
podatników  : 
- od osób fizycznych płacących podatek w formie łącznego zobowiązania  pienięŜnego : 
- Raniszewski  Zbigniew                                                            30.285,80   zł 
- Firma Produkcyjno- Handlowa,, Zibi  ”                                  12.365,81   zł 
-    Gruszka Piotr                                                                           30.375,09   zł 
 
- od osób prawnych : 
- P.PRemontowo-Usługowe,,Rem-Serwis”-                              23.050,50   zł 

(w m-cu VII.06r ,,Rem-Serwis” wpłacił 15.465,00zł. 
-    Bydgoskie Zakłady Zielarskie –                                               11.304,00  zł 
- Zakłady Mechaniczno-Chemiczne Obróbki Drewna                 2.341,00   zł 
 
 
 
 
W stosunku do wszystkich  zalegających wszczęto  postępowanie egzekucyjne wystawiając  : 
upomnienia, tytuły wykonawcze, zgłoszenia wierzytelności przy upadłości   przedsiębiorstw 
oraz dokonywano wpisu na hipotekę. 
 
Podaje  się równieŜ  do publicznej wiadomości informacje dotyczące : 
 
a)kwoty zobowiązań wymagalnych zapłaty : 



-    nie wystąpiły , 
 
b)kwoty dotacji otrzymanych z budŜetu  jednostek samorządu terytorialnego- 
- nie wystąpiły, 
 
c)kwoty dotacji udzielonych  innym jednostkom samorządu terytorialnego- 
   nie udzielano  takich dotacji , 
- udzielono  dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej  w Kruszynie w kwocie  
    1.500 zł  na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych. 
 
d) gmina nie udzielała  poręczeń i gwarancji , 
 
e) ustala się wykaz osób prawnych ,fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  
nie posiadających osobowości prawnej, którym  w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, 
odroczeń, umorzeń lub rozłoŜono spłatę na raty, 
 
1) Samborski Emil 
2) Waligórska Iwona 
3) Przedsiebiorstwo Rem-Usługowe ,,Rem-Serwis” Sp.jawna 
4) Rogólski Sylwester, 
5) Sikorska ElŜbieta, 
6) Lewandowski Bronisław. 
 
 
f) ustala się wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej. 
 
1) Hurtownia Aptekarska Multi 
2) Ekorol Spółka z.o.o 
 
Dział 758   RóŜne rozliczenia 
Zaplanowano  w budŜecie  roczne wpływy w tym dziale w kwocie 5.051.796 zł  z tytułu 
subwencji  w  łącznej kwocie 5.031.796  zł, która w 58,6% wpłynęła do budŜetu  z tytułu :   
- subwencji oświatowej                                       w  kwocie     2.327.112 zł 
- subwencji wyrównawczej                                  w kwocie        625.116 zł 
Wpływy z odsetek bankowych, lokat overnight  zrealizowano w kwocie   
1.319,46 zł co stanowi 6,6 rocznego % planu .  Ze względu na brak wolnych środków na 
rachunku bankowym nie dokonywano  lokat długoterminowych. 
 
 
Dział  801   Oświata i wychowanie 
 
Zaplanowano  dochody  w kwocie 517.240 zł  z czego wpłynęła do budŜetu kwota 101.504,72 
zł   co stanowi 19,62 %  planu. 
W pierwszym półroczu b.r. otrzymano pierwszą płatność w kwocie 83.600 zł z  Unii 
Europejskiej Funduszu ZPORR  zwrot poniesionych kosztów realizowanej inwestycji ,, 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Smólniku ”. 
 Dochody własne  zadań oświaty  zrealizowano w kwocie 17.904,72 zł w tym: wpływy  
uzyskane z odpłatności  za usługi transportowe  w kwocie13.555,14 zł 
 
 



Dział  852  Pomoc społeczna 
 
Zaplanowano dochody  tytułem  dotacji  celowych  z administracji rządowej  na  realizację  
zadań pomocy społecznej w kwocie 2.348.510 zł  które wpłynęły  do budŜetu w pierwszym 
półroczu b.r. w  kwocie 1.288.969,50 zł co stanowi  
54,8 % planu.  
  
Przyznaną dotację przeznaczono na wypłatę : 
-świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezp.emeryt.rentowe i  w kwocie   
                                                                                                              872.498 zł,                                                                                                                                                      
-ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia4.270 zł,                                                                                                      
-zasiłki i pomoc w naturze                                                                    304.943 zł, 
-dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej                   54.450 zł , 
-pozostałą działalność                                                                             51.800 zł        
                                                                                                      
Zaplanowano równieŜ dochody własne z tytułu odpłatnych usług opiekuńczych w kwocie 
2.000 zł które zrealizowano  w kwocie 938,30 zł co stanowi 46,9  % planu. 
 
 
Dział 854  Edukacja społeczno-wychowawcza –świetlice szkolne. 
Na planowaną kwotę 125.390 zł wykonanie wynosi  109.550 zł co stanowi  
87,4 % planu. 
Dochody własne  z zakresu funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 15.840 zł w 
pierwszym półroczu b.r. nie zrealizowano. 
Otrzymano z budŜetu  Państwa kwotę 109.550 zł dotacji, którą  w całości wydatkowano na  
udzielenie  edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów 
najuboŜszych . 
 
Dział 900   Gospodarka  komunalna i ochrona  środowiska 
 
Zaplanowano  plan  dochodów w kwocie 21.516 zł, z czego wpłynęła do budŜetu kwota 
24.392,71 zł   co stanowi  113,4  % planu.  
W 2006 roku zaplanowano  dotację z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.500 zł na  
likwidację dzikich wysypisk , która nie wpłynęła do budŜetu. 
W zakresie rozliczeń z budŜetem za 2005 rok -   Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w 
Dębicach jako zakład budŜetowy  Gminy Włocławek , rozliczył środki obrotowe i 
odprowadził na dochody budŜetu kwotę 20.016 zł. 
  
 
Dział 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 
 Zaplanowane dochody  w  formie dotacji tym dziale w kwocie 246.969 zł,    
wpłyną do budŜetu w drugim półroczy b.r. z tytułu rozliczeń ukończonych zadań 
inwestycyjnych realizowanych przy współfinansowaniu   z Funduszem Europiejskim 
„Odnowa Wsi Polskiej ”, zadań p.n: 
 
-Adaptacja pomieszczeń w Domu Kultury wKruszynie, budowa boiska z bieŜnią 
oraz  wyposaŜenie ogródka jordanowskiego w Kruszynie, 
-Adaptacja budynku na bibliotekę z czytelnią w miejscowości Smolnik oraz budowa parkingu 
w Smólniku. 
 



Tabela nr 1

Plan dochodów na rok 2006 12 445 317,00 zł
Wykonanie 6 685 595,23 zł
co stanowi % planu 53,72%

Dział Treść
Planowane dochody 

na 2006 rok
wykonanie 6 m-cy 2006 r.

Wykonanie 
w %

1 2 3 4 5
010 Rolnictwo i Łowiectwo 0,00 zł 0,00 zł
020 Leśnictwo 1 200,00 zł 0,00 zł

400
Wytwarzanie i zaopatrzenie w 
energię, gaz i wodę 0,00 zł 0,00 zł

600 Transport i łączność 505 898,00 zł 478 209,17 zł 94,50%
630 Turystyka i wypoczynek 0,00 zł 0,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa 69 500,00 zł 35 104,70 zł 50,50%
710 Działalność usługowa 10 000,00 zł 9 540,00 zł 95,40%
750 Administracja Publiczna 62 600,00 zł 33 200,00 zł 53,00%

751
Urzędy naczelnych organów 
władzy, kotroli i ochrony praw i 
sądownictwa 1 150,00 zł 574,00 zł 49,90%

752 Ochrona Narodowa

754
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona P. PoŜ. 0,00 zł 0,00 zł

756

Dochody od osób prawnych, 
fizycznych i innych jednostek 
organizacyjnych nie 
posiadającyh osobowości 
prawnej 3 483 548,00 zł 1 651 002,97 zł 47,30%

758 RóŜne rozliczenia 5 051 796,00 zł 2 953 547,46 zł 58,60%
801 Oświata i wychowanie 517 240,00 zł 101 504,72 zł 19,62%
851 Ochrona zdrowia 0,00 zł 0,00 zł
852 Opieka społeczna 2 348 510,00 zł 1 288 969,50 zł 54,88%

854
Edukacja i opieka 
wychowawcza 125 390,00 zł 109 550,00 zł 87,37%

900
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 21 516,00 zł 24 392,71 zł 113,37%

921
Kultura i ochrona dzidzictwa 
narodowego 246 969,00 zł 0,00 zł

926 Kultura fizyczna i sport
Razem: 12 445 317,00 zł 6 685 595,23 zł 53,72%

             Realizacja   dochodów za I półrocze 20 06



 III. REALIZACJA  WYDATKÓW  ZA  I  PÓŁROCZE 2006 r.  
 
Na rok 2006 zaplanowano wydatki w kwocie 14.835.950 zł, wydatkowano 7.597.075 zł 
co stanowi 51,2% wykonania planu. 
 
Wydatki realizowane w sposób celowy oszczędny z zachowaniem wymogów ustawy  
o zamówieniach publicznych. Przestrzegano procedur i zasad gospodarki finansowej nie 
powodując naruszeń dyscypliny finansów publicznych. 
 
Wykonanie wydatków budŜetowych 
Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo 
W dziale tym zaplanowano wydatki 534.849 zł, wydatkowano 497.458 zł tj. 93,0 % 
wykonania planu na: 
Rozdział 01009- Spółki Wodne 
Zaplanowano 1.500 zł i wydatkowano, przekazując  dotację podmiotową dla Gminnej Spółki 
Wodnej z siedzibą w Dębicach na pokrycie  częściowe kosztów zatrudnienia  pracowników 
robót interwencyjnych.  
 
Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 
Zaplanowano wydatki w wysokości 528.349 zł, wydatkowano 493.473 zł co stanowi  93,3% 
wykonania planu na następujące zadania inwestycyjne: 
 
W roku 2004 rozpoczęto budowę kanalizacji ściekowej i rozbudowę sieci wodociągowej  
w miejscowości Świętosław. 16 grudnia 2003r zawarto umowę pomiędzy Gminą Włocławek 
a  Terenową Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Bydgoszczy  
o bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów 
gospodarki wodno-ściekowej w wymienionej miejscowości. 
Zadania zakończono i oddano do uŜytku publicznego w grudniu 2005r. 
Na rok 2006 zaplanowano w budŜecie Gminy kwotę 488.349 zł, na zapłatę zobowiązań  
z roku 2005 wobec wykonawcy „Pekum”z Torunia. 
 
W 2005r rozpoczęto przygotowania pod budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąb 
Polski. Zgodnie z projektem prac geologicznych zatwierdzonych decyzją Wojewody 
Kujawsko- Pomorskiego w Bydgoszczy nr WSTR/DW-I-WS/7440/17/05, wykonano odwiert 
studzienny o głębokości 60 m na działce 111 w Dębie Polskim. 
Na dalszą realizację tego zadania w 2006 roku zaplanowano w budŜecie kwotę 30.000 zł. 
W pierwszym półroczu wydatkowano 5.124 zł  za obsługę hydrogeologiczną wiercenia studni 
nr 1, oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla ujęcia wody w tej miejscowości. 
 
Rozpoczęto  przygotowania do budowy wodociągu wraz z przyłączami  
w miejscowości Potok. Na zadanie to zaplanowano 5.000 zł . W dniu 09.05.2006r zlecono   
wykonawcy Pracowni Projektowania i Nadzoru – Krzysztof Sikorki  opracowanie 
dokumentacji projektowej dla tej inwestycji. 
 
W ramach inwestycji przyszłościowych  na wykup gruntów pod  oczyszczalnię ścieków  
w Kruszynie zaplanowano 5.000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2006r. 
 
 
 
 



Rozdział 01030- Izby Rolnicze  
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.000 zł, a wydatkowano 2.039 zł opłacając składki 
członkowskie do Izby Rolniczej. 
 
Rozdział 01095- Pozostała działalność 
 Zaplanowano kwotę 1.000 zł, wydatkowano 446 zł na opłatę dzierŜawy gruntów leśnych  
w miejscowości Mursk i Brześć Kujawski zgodnie umową z Nadleśnictwem Włocławek. 
 
Dział 600- Transport i Łączność  
W dziale tym zaplanowano 2.393.798 zł, wydatkowano 1.130.302 zł tj. 47,2% wykonania 
planu na: 
Rozdział 60004-Lokalny Transport zbiorowy 
Na pokrycie kosztów lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano kwotę 30.000 zł. 
W dniu 20. 03.2006 r zawarto umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji  
we Włocławku na realizację  usług zbiorowych przewozów pasaŜerskich mieszkańców 
Gminy Włocławek. Przewozy  realizowane  są przez  Przewoźnika na wydłuŜonej trasie linii 
nr 13 do miejscowości Kruszyn.  
W pierwszym półroczu 2006r wydatkowano kwotę 3.466 zł. 
 
Rozdział 60016- Drogi publiczne i gminne   
Na utrzymanie dróg zaplanowano 2.363.798 zł, wydatkowano 1.126.836 zł tj.47,6% 
wykonania planu na ; 
- zakup ŜuŜla na drogi gminne;                                                                    6.737 zł 
- profilowanie dróg przy pomocy równiarki drogowej, oraz  remont 
  nawierzchni grysem i emulsją dróg;                                                        34.846 zł 
- odśnieŜanie i usuwanie gołoledzi:                                                           86.122 zł 
- transport skrawków asfaltowych, wykonanie znaków drogowych 
  dla oznakowania zatoki autobusowej w Nowej Wsi, wykonanie  
  progu zwalniającego na drogi Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa 
  i Pińczata , opracowanie projektu organizacji ruchu dla dróg Pinczata, 
  Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Królewska, 
 Łagiewniki, Gróbce, Kolonia Dębice, Dąb Mały, Dab Polski, Skoki DuŜe 
 i Nowa Wieś oraz usługi kserograficzne;                                                   30.595 zł 
 
W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano:                                      968.536 zł 
 
Rozpoczęto budowę 1023 m.b. drogi w miejscowości  Smólsk.  Na wstępne przygotowania 
do rozpoczęcia budowy wydatkowano kwotę 348 zł.  
W wyniku przetargu   komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę- Zakładu Usług Drogowych  
z Mogilna, z którym w dniu 06.03.2006r podpisano umowę na realizację tej inwestycji za 
kwotę 213.513,25zł. W dniu 1 czerwca 2006r podpisano umowę Nr AOW.III-3042-FOGR-
100/2006 z Marszałkiem Województwa Kujawsko- Pomorskiego na dofinansowanie tej 
inwestycji w ramach dotacji  ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Wielkość dotacji określono w kwocie 40.000 zł.  Zakończenie inwestycji planuje się na 
21.07.2006r. 
 
W roku 2006 planuje się przebudowę 563 m.b. drogi w miejscowości Kruszyn- Kaniewo. 
Na  kosztorys budowlany w pierwszym półroczu  wydatkowano 348 zł.  
W trakcie postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą ofertę proponowaną przez 
Zakład Usług Drogowych z Mogilna.  



Na wykonanie tego zadania w dniu 06.03.2006r z firmą tą podpisano umowę.  
Koszt budowy tej inwestycji szacuje się na kwotę 138.013,67 zł. Przewidywane zakończenie  
i odbiór końcowy nastąpi w dniu 21.07.2006r. 
 
Na realizację przebudowy drogi w miejscowości Warząchewka Nowa-Warząchewka 
Królewska zaplanowano kwotę 67.000 zł. Za wykonanie aktualizacji projektu budowlanego 
zapłacono  805 zł. Wykonawcą tej inwestycji jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych w Nowej Wsi z ceną wykonania zadania 61.018 zł. Zakończenie i odbiór 
końcowy nastąpi  31.07.2006r. 
 
Następnym planowanym zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa 400 m.b. drogi  
w miejscowości Markowo.W dniu 19.06.2006r podpisano umowę Nr 13/06/2006 z Firmą 
InŜynieryjno Drogową „Drogom” z siedzibą we Włocławku na wykonanie tej inwestycji  
za kwotę 67.558,96 zł. Termin  zakończenia budowy zgodnie z umową określono  na dzień 
31.07.2006r. 
Realizacja zadania w toku. 
 
Zakończono  I etap budowy nawierzchni ulicy Rubinowej. Całkowity koszt tego zadania 
zamknięto kwotą 137.396 zł. Wykonawcą była Firma InŜynieryjno Drogowa „Drogom”  
we Włocławku. 
Efektem rzeczowym było wykonanie nawierzchni cementowej na długości 291 m.b.ulicy. 
 
Rozpoczęto przygotowania  do budowy ulicy RóŜanej w Nowej Wsi.  
W pierwszym półroczu zapłacono za opracowanie projektu budowlanego kwotę 4.807 zł. 
Zakończenie i odbiór końcowy nastąpi w drugim półroczu 2006r. 
  
Na  budowę odcinka 690 m.b. drogi w miejscowości Łagiewniki wydatkowano w I półroczu 
146 zł. Wykonawcą  tego zadania  za kwotę 204.563zł jest Włocławskie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych z siedzibą w Nowej Wsi. Modernizacja tej drogi polegać będzie na 
wykonaniu nawierzchni asfaltowej. 
 
Planuje się budowę drogi Warząchewka  Polska-Pińczata. W I półroczu  trwały uzgodnienia  
z Nadleśnictwem Włocławek co do przejęcia pod drogę gruntów, będących  własnością 
Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa oraz ze Wspólnotą Wsi Warząchewka Polska. 
Trwają prace geodezyjne dotyczące podziałów i wydzieleniu drogi.  
Termin realizacji  zadania - II półrocze 2006r.  
  
W dniu 14.02.2005r Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem aplikacyjnym do Urzędu 
Marszałkowskiego o dofinansowanie budowy drogi Mursk- Smólnik. Wniosek uzyskał 
akceptację . Na dofinansowanie zadania została zawarta umowa z Wojewodą Kujawsko-
Pomorskim nr 2.04/III/03.1/8/05/U/132/05 w dniu 15 grudnia określająca  wielkość 
dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
w kwocie 476.085,44 zł. Finansowanie tej inwestycji zgodnie z wstępnie zawarta umową 
miało odbywać się w ramach prefinansowania. Wartość wykonanych i zafakturowanych robót 
na 31.12.2005r przez wykonawcę Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Nowej 
Wsi wyniosła 663.999,20 zł i zgodnie z warunkiem umowy była zobowiązaniem 
niewymagalnym zapłaty. W dniu 12.01.2006r Aneksem Nr 1 Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
zmienił finansowanie tej inwestycji w ramach refundacji / brak  środków na prefinansowanie / 
W związku z powyŜszym Gmina zaciągnęła poŜyczkę krótkoterminową w celu zapłaty 
wierzytelności wobec wykonawcy, oraz zwiększyła planowane środki w budŜecie na pokrycie 



kosztów związanych z obsługą tej poŜyczki. W roku 2006 wydatkowano kwotę 675.811 zł. 
Zadanie zakończono i oddano do uŜytku publicznego. 
 
Na budowę II etapu 1.225m.b. drogi Dąb Wielki-Nowa Wieś zaplanowano 234.440zł.  
W roku 2006 zapłacono wierzytelność wobec wykonawcy z  2005 r  w kwocie 98.642 zł.. W 
2006r złoŜono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie następnego odcinka 
w ramach ZPORR. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie. Realizacja zadania – II 
półrocze 2006r. 
 
 
Dokonano przebudowy 135 m.b. chodnika w miejscowości Świętosław. Na realizację tego 
zadania wydatkowano 38.285 zł 
Zakończenie  i odbiór końcowy nastąpił 10.04.2006r. 
 
Planuje się przebudowę chodnika w miejscowości Kruszyn -Kolonia Dębice. W pierwszym 
półroczu 2006r wydatkowano 348 zł na opracowanie kosztorysu budowlanego dla tej 
inwestycji. Efektem rzeczowym ma być wybudowanie 197 m.b. chodnika o nawierzchni 
twardej. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2006r. 
 
Planuje się przebudowę 212 m.b. chodnika w miejscowości Kruszynek-Poddębice. Obecnie 
trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy tej inwestycji.  
 
W ramach zadań przyszłościowych wydatkowano 11.600 zł na mapy do celów projektowych 
dla zadań  budowa drogi  Ładne - Włocławek i Łagiewniki - Warząchewka Nowa. 
 
Dział 630- Turystyka i wypoczynek  
Rozdział 63095- Pozostała działalność 
Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, wydatkowano 6.000 zł tj.60% wykonania planu, 
opłacając składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza 
Gostynińskiego. 
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 228.300 zł, wydatkowano 89.908 zł co 
stanowi 39,3% wykonania planu na: 
Rozdział 70004- RóŜne jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową 
Na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 222.300 zł, wydatkowano 89.893 zł 
tj.40,4% wykonania planu. 
Wydatkowano na: 
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenia roczne, 
  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;                                                35.947 zł 
- zakup środków czystości, narzędzi , odzieŜy ochronnej, rękawic dla pracowników 
 robót publicznych wykonujących prace remontowe w budynkach komunalnych, 
 zakup materiałów budowlanych /cementu, wapna, pędzli, papieru ściernego i gipsu 
 murarskiego/, smaru, benzyny do kosiarki spalinowej w celu koszenia traw wokół    
zlokalizowanych budynków komunalnych, zakupiono sadzonki drzew i krzewów, które  
wysadzono wokół budynków komunalnych i na terenie Gminy                                 9.740 zł 
W dniu 29.06 2006r zawarto umowę dotacji Nr DW06014/OP-ZZ z Wojewódzkim 
 Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie 
 w wysokości 4.000 zł na zadrzewienie i zakrzewienie terenów  uŜyteczności publicznej 
/świetlice wiejskie/  i  wzdłuŜ dróg w miejscowości Gróbce, Mursk-Smólnik,  Adaminowo, 
Koszanowo i Podębice. Dotację planowaną otrzymano. 



 
 
 
- oświetlenie klatek schodowych budynków komunalnych, świetlic wiejskich, 
  oraz za wodę i ścieki podłączonych budynków komunalnych  
  do sieci kanalizacyjnej;                                                                                             6.668 zł 
- wywozy nieczystości stałych i płynnych, obsługa pojemników, 
  wykonanie i montaŜ tablicy, szkolenie  pracownika w systemie dodatków  
  mieszkaniowych, udraŜnianie kanalizacji  w budynkach komunalnych, 
  opróŜnianie szamba,  przewóz  płytek i krawęŜników oraz  piasku do budynków  
  komunalnych;                                                                                                          20.827 zł 
- w ramach remontów; naprawiono sieć kanalizacyjną w Modzerowie 37 C  
  i w budynku komunalnym w Smólniku, remont instalacji wodociągowej  
  w Kruszynku 45 ,  wykonano prace remontowo budowlane w budynku komunalnym  
  w  Smólniku  dokonano wymiany licznika w świetlicy Modzerowo;                      8.885 zł                                          
- ubezpieczenie budynków komunalnych  i świetlic;                                                 2.931 zł 
- podatek VAT od towarów i  usług;                                                                          4.895 zł 
 
W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 9.000 zł, na utwardzenie placu zabaw 
 w Nowej Wsi. W pierwszym półroczu brak realizacji. 
 
Rozdział - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
Zaplanowano wydatki w kwocie 6.000 zł, wydatkowano 15 zł na zapłatę za wyłączenie 
gruntów z produkcji rolnej. 
 
Dział 710- Działalność usługowa 
W dziale tym zaplanowano 70.200 zł, wydatkowano 43.114 zł tj.61,4% wykonania planu 
na: 
Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego 
W  rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł, wydatkowano 10.959 zł na 
zapłatę za ekofizjografię i wykonanie koreferatu do miejscowego planu zagospodarowania  
oraz za ogłoszenie w prasie o wyłoŜeniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla  miejscowości Modzerowo. 
Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne 
Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł, wydatkowano 24.373 zł na opracowanie decyzji  
o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu , podział i wycenę działek oraz lokali 
mieszkalnych,  wydanie pozwolenia w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pomostu 
kąpielowego na jeziorze świrowym w Dębie Polskim, dokonano opłaty stałej do wniosku  
o zasiedzenie nieruchomości nr 1009 w Wistce Królewskiej . 
 
Rozdział 71035- Cmentarze 
Na utrzymanie cmentarza komunalnego w  Smólniku i miejsc Pamięci Narodowej 
zaplanowano wydatki w wysokości 20.200 zł. wydatkowano 7.782 zł na: 
- składki ZUS i fundusz pracy od umowy zlecenia ;         1.178 zł 
- wypłaty umów zlecenia za kopanie grobów;                  5.998 zł 
- zuŜycie wody na cmentarzu;                                                93 zł 
- wywóz nieczystości z cmentarza komunalnego;                513 zł 
 
 
 



 
 
 
Dział 750- Administracja Publiczna  
W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.413.779 zł, wydatkowano 703.403 zł co 
stanowi 49,7% wykonania planu na:                
Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 62.600 zł, jest to dotacja z Kujawsko 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Bydgoszczy. Wydatkowano 31.942 zł na: 
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne 
  od wynagrodzeń , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
  dla pracowników obsługujących ewidencję ludności i obronę cywilną:          31.647 zł 
- zakup druków biurowych;                                                                                     149 zł  
- aktualizację programu komputerowego;                                                               146 zł 
 
Rozdział 75022- Rady Gminy  
Planowano wydatki w kwocie 109.000 zł, wydatkowano 44.229 zł t.j. 40,5% wykonania 
planu na: 
- wypłaty diet radnym uczestniczącym w obradach Rady Gminy i komisjach  
  oraz wypłatę ryczałtów dla przewodniczących Rady;                                      26.900 zł 
- zakup naczyń jednorazowych i porcelanowych , artykułów spoŜywczych, 
  papieru do kserokopiarki, proporczyków, albumu fotograficznego i innych;    7.720 zł 
- usługi gastronomiczne, wywołanie zdjęć i usługi kserograficzne;                    4.830 zł 
- podróŜe słuŜbowe zagraniczne:                                                                         4.779 zł                                                             
 
Rozdział 75023- Urzędy Gminy 
Zaplanowano wydatki w kwocie 1.193.179 zł, wydatkowano 606.778 zł  co stanowi 55,3% 
wykonania planu na: 
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne  
  od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;     482.617 zł 
- podróŜe słuŜbowe krajowe;                                                                                     790 zł 
- wypłaty umów zlecenia w tym; za prowadzenie znaków skarbowych;               1.679 zł 
- podróŜe słuŜbowe zagraniczne;                                                                            1.360 zł 
- zakup paliwa do samochodu słuŜbowego, druków biurowych, kodeksu pracy, 
  tonerów do drukarek, środków czystości leków do apteczki, karty drogowe,  
  odzieŜ ochronną  dla pracowników na stanowiskach robotniczych, ksiąŜeczki  
  nadawcze, farby w celu malowania pomieszczeń biurowych, prenumerata gazet,  
  i dzienników urzędowych i inne;                                                                         30.965 zł 
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody;                                         18.500 zł 
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, przedłuŜenie 
  licencji komputerowych, usługi serwisowe programów komputerowych, wywozy 
  nieczystości, obsługa pojemników na śmieci, legalizacja gaśnic, konserwacja  
  teletechniczna, wywołanie zdjęć, przesyłki listowe i zwroty listów, prowizje  
  bankowe i opłaty komornicze;                                                                            56.753 zł 
- róŜne opłaty i składki w tym ubezpieczenie OC, NW i AC samochodu 
  słuŜbowego, budynków , wyposaŜenia i sprzętu;                                                 3.140 zł 
- opłaty za Internet  i strony internetowe;                                                                  683 zł 
- w ramach remontów naprawa kotłowni gazowej, pompy przy piecu gazowym 
  oraz sprzętu;                                                                                                          2.622 zł 
- ekwiwalenty za pranie odzieŜy roboczej;                                                                  84 zł 



- badania lekarskie okresowe pracowników;                                                             304 zł 
- składki na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych;                  146 zł 
- wydatki inwestycyjne;                                                                                          7.135 zł  
 
W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono zestaw komputerowy i drukarki 
dla obsługi administracji Urzędu Gminy. 
 
Rozdział 75095- Pozostała działalność 
Zaplanowano wydatki w kwocie 49.000 zł, wydatkowano 20.454 zł na: 
- wypłaty diet sołtysom uczestniczącym w Sesjach Rady Gminy;                         9.200 zł 
- wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego  tytułu inkasa podatkowego;                   9.188 zł 
- zakup kalendarzy i artykułów biurowych dla sołtysów;                                       1.820 zł 
- koszty przejazdu;                                                                                                      246 zł 
Dział 751- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, 
Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa 
Rozdział 75101 
Zaplanowano 1.150 zł , jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku,  
z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców. W pierwszym półroczu brak 
realizacji. 
 
Dział 754- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PrzeciwpoŜarowa 
W dziale tym zaplanowano 100.000 zł, wydatkowano 61.813 zł co stanowi 61,8 % 
wykonania planu na: 
Rozdział 75405- Komendy Powiatowe Policji 
Na zakup paliwa dla Rewiru Dzielnicowych Ogniwa Policji na Wodach zaplanowano kwotę 
2.000 zł, Realizacja nastąpi w ramach porozumienia z KMP we Włocławku w II półroczu 
2006r. 
 
Rozdział 75412-Ochotnicze StraŜe PoŜarne 
Na utrzymanie straŜy poŜarnych na terenie Gminy zaplanowano kwotę  98.000 zł, 
wydatkowano 61.813 zł co stanowi 63,0% wykonania planu na: 
- ekwiwalenty za pranie odzieŜy ochronnej dla kierowców obsługujących 
  wozy bojowe i ekwiwalenty za gaszenie poŜarów;                                              3.288 zł 
- umowy zlecenia kierowców pojazdów straŜackich i składki ZUS;                     8.342 zł 
- zakup paliwa do samochodów bojowych, części zamiennych do pojazdów 
  i motopomp, kalendarzy, odzieŜy ochronnej dla kierowców pojazdów, 
  drzwi do garaŜu OSP w Łagiewnikach, gaśnicy i apteczki dla OSP Kruszyn,  
  materiałów budowlanych w celu remontu remizy OSP w Warząchewce i 
  Kruszynie, stroików muzycznych, mundurów , koszul, czapek i pagonów 
  dla OSP Dąb Polski, Smólsk, Łagiewniki, Świętosław , Warząchewka i Kruszyn, 
  kostki betonowej w celu utwardzenia placu przed remizą OSP Kruszyn, artykułów  
  spoŜywczych, narzędzi gospodarczych i innych;                                               32.534 zł 
- zakup energii elektrycznej, cieplnej przez OSP w Kruszynie od Domu 
  Kultury;                                                                                                                 6.865 zł 
- w ramach remontów naprawa samochodu poŜarniczego OSP Smólnik;                488 zł 
- legalizacja gaśnic, przeglądy techniczne pojazdów, usługi transportowe;           3.092 zł 
- róŜne opłaty i składki w tym ubezpieczenia OC, NW i AC pojazdów 
  straŜackich, straŜaków, straŜnic i sprzętu;                                                            7.204 zł 
 
 



Dział 757- Obsługa długu publicznego 
Zaplanowano kwotę 20.000 zł, wydatkowano 14.360 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych 
przez Gminę  kredytów i poŜyczek. 
 
Dział 801- Oświata i Wychowanie 
W dziale tym na rok 2006 zaplanowano wydatki w kwocie 6.188.982 zł, wydatkowano 
3.033.712 zł co stanowi 49,0% wykonania planu na: 
Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe  
W rozdziale tym zaplanowano 3.043.987 zł, wydatkowano 1.663.634 zł na: 
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od  
  wynagrodzeń  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:              1.350.156 zł 
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli:                                                    69.004 zł 
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia /zatrudnienie pracownika do spraw 
  bhp, wykonanie drobnych napraw/;                                                                      3.467 zł 
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  ksiąŜek i map;                                   954 zł 
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody;                                                  21.454 zł 
- zakup oleju opałowego dla kotłowni szkolnych, środki czystości,     
  artykuły biurowe i przemysłowe do bieŜącej konserwacji;                              185.292 zł                                                                      
- konserwację sprzętu;                                                                                            1.160 zł 
- naprawę instalacji elektrycznej w szkołach Kruszyn, Modzerowo  
  i Skoki DuŜe, naprawa instalacji wodno kanalizacyjnej ;                                    4.162 zł 
- opłaty badań lekarskich pracowników do ksiąŜeczek zdrowia;                             562 zł  
- delegacje słuŜbowe pracowników ;                                                                        814 zł 
- opłaty za ubezpieczenie mienia / budynków, wyposaŜenia i sprzętu/;                  431 zł 
- zakup usług internetowych;                                                                                 1.722 zł 
- zakup usług telekomunikacyjnych, ochronę i monitoring, wywozy  
  nieczystości, wynajem pomieszczeń na poradnie psychologiczno- pedagogiczną 
  opłaty za usługi transportowe w związku z wyjazdami edukacyjnymi 
  dzieci, opłaty pocztowe, usługi p.poŜ, usługi kominiarskie, opłaty radiowo- 
  telewizyjne, opłaty za dzierŜawę zbiornika;                                                      24.456 zł 
 
 Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
Zaplanowano wydatki w kwocie 260.822 zł, wydatkowano 140.034 zł tj. 53,6% wykonania 
planu na: 
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od  
  wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;       125.156 zł 
- dodatki mieszkaniowe i wiejski dla nauczycieli;                                              7.155 zł 
- zakup gazu;                                                                                                        5.379 zł 
- opłaty za dostawy energii elektrycznej i wody;                                                   647 zł 
- opłaty z tytułu dzierŜawy zbiornika na gaz, usługi telekomunikacyjne, 
  ochronę i monitoring obiektu, wywozy nieczystości;                                       1.665 zł 
- zakup pomocy naukowych i  dydaktycznych;                                                       32 zł 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja 
Zaplanowano wydatki w kwocie 2.351.411 zł, wydatkowano 939.768 zł tj. 39,9 % wykonania 
planu na: 
- wynagrodzenia osobowe / w tym wynagrodzenia nauczycieli za m-c lipiec/,  
  dodatkowe wynagrodzenia roczne, wypłatę dodatku mieszkaniowego 
  mieszkaniowego wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń, oraz 75% odpisu  
  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;                                                 693.432 zł 



- fundusz zdrowotny dla nauczycieli;                                                                       500 zł 
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia;                                                                89 zł 
- zakup materiałów, olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe 
  i przemysłowe, budowlane do bieŜącej konserwacji;                                        28.320 zł 
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych / ksiąŜek/;                                          256 zł 
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody;                                                   4.035 zł 
- ubezpieczenie mienia i sprzętu, delegacje na wyjazdy słuŜbowe pracowników, 
  świadczenia bhp.                                                                                                     945 zł 
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, wywozy nieczystości, 
  ochronę i monitoring obiektów, przeglądy p.poŜ, opłaty pocztowe;                   6.843 zł 
- naprawa kserokopiarki;                                                                                            79 zł 
- usługi internetowe;                                                                                              1.426 zł 
- na zadania inwestycyjne;                                                                                 203.843 zł 
 
Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z przyłączami wodociągowym  
i energetycznym w Smólniku realizowana będzie w latach  od 2006 do 2008 roku.  
Wartość kosztorysową zadania określono w budŜecie w wieloletnim planu inwestycji Gminy 
 w kwocie 3.500.000 zł. Zakres rzeczowy robót obejmuje dobudowę do istniejącego budynku 
nowej części dydaktycznej 2 kondygnacyjnej z uŜytkowym poddaszem . 
Na rok 2006 w budŜecie Gminy zaplanowano wydatki w następujących wysokościach: 
- środki ZPORR                          400.000 zł 
- dotacje z budŜetu państwa        100.000 zł 
- środki własne                            500.000 zł 
Ogółem zaplanowano;                 1.000.000 zł 
W pierwszym półroczu wydatkowano 203.843 zł opłacając faktury za usługi geodezyjne,   
prowizje  za prowadzenie wydzielonych rachunków bankowych oraz zapłacono wykonawcy 
za częściowo wykonane i zafakturowane prace budowlano montaŜowe dla tej inwestycji. 
Budowa w trakcie realizacji. 
 
Rozdział 80113- DowoŜenie uczniów do szkół 
Na dowóz dzieci do szkół w budŜecie Gminy zaplanowano 253.188 zł, wydatkowano 142.490 
zł tj.56,2% wykonania planu na: 
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,  
  pochodne od wynagrodzeń  oraz odpis na zakładowy fundusz  
 świadczeń socjalnych;                                                                         51.670 zł 
- zakup paliwa do autobusów szkolnych, części zamiennych do bieŜących 
  napraw , zakup opon;                                                                         71.232 zł 
- zakupiono bilety dla dzieci dojeŜdŜających do szkół;                       11.313 zł 
- w ramach remontów , naprawa autobusu;                                           3.160 zł 
- w ramach opłat róŜnych, ubezpieczenie pojazdów szkolnych;           4.894 zł 
- świadczenia b.h.p.dla pracowników i badania lekarskie okresowe;       221 zł 
 
Rozdział 80114- Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół 
Na utrzymanie Gminnego Zespołu Szkół zaplanowano kwotę 213.130 zł, wydatkowano 
105.895 zł tj.49,6% wykonania planu na: 
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne 
  od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       90.331 zł 
- zakup sprzętu komputerowego, nagrody dla dzieci za udział w konkursach 
  gminnych, zakup tonerów do drukarek, materiałów biurowych, papieru ksero,  
  prenumeratę dzienników urzędowych i ustaw;                                                 12.198 zł 



- opłaty za usługi telekomunikacyjne, konwój gotówki, opłaty pocztowe,  
  szkolenia pracowników;                                                                                     2.902  zł 
- delegacje- wyjazdy słuŜbowe krajowe pracowników, świadczenia bhp, 
  umowy zlecenia;                                                                                                     464 zł 
 
Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 
W rozdziale tym zaplanowano 26.256 zł, wydatkowano 11.750 zł tj.44,7% wykonania planu 
na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących. 
 
Rozdział 80195- Pozostała działalność 
Zaplanowano wydatki w kwocie 40.188 zł, wydatkowano 30.141 z ł tj. 75% wykonania planu 
przeznaczając na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 
emerytów. 
 
Dział 851- Opieka zdrowotna 
W dziale tym zaplanowano 75.000 zł, wydatkowano 23.541 zł co stanowi 31,3% 
wykonania planu na: 
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od  
  wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny;                8.311 zł 
- diety dla członków komisji przeciwalkoholowej;                                              1.018 zł 
- umowy o dzieło za oprawę muzyczną;                                                                  770 zł 
- zakup artykułów biurowych, szkolnych, zabawek, naczyń jednorazowych, 
  gier, balonów, zapłata za materiały profilaktyczne „ Zachowaj trzeźwy umysł” 
  artykułów gospodarczych, zakup opraw i świetlówek, pędzli, lakieru i kleju;  4.042 zł 
- zakup artykułów Ŝywnościowych dla dzieci ;                                                    6.828 zł 
- zakup energii elektrycznej;                                                                                   120 zł 
- podróŜe słuŜbowe pracowników;                                                                            94 zł 
- opłaty radiowo telewizyjne, usługi transportowe /wycieczka dzieci do Łeby, 
   i przewóz dzieci na zimowisko/;                                                                       2.341 zł 
- ubezpieczenie mienia;                                                                                             17 zł 
Dział 852- Opieka Społeczna 
Na opiekę społeczną zaplanowano wydatki w kwocie 2.561.310 zł, wydatkowano 
1.339.557 zł co stanowi 52,2 % wykonania planu na: 
Rozdział 85212- Zasiłki rodzinne 
W rozdziale tym zaplanowano 1.713.000 zł, / jest to dotacja z Kujawsko Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wydatkowano 859.378 zł na: 
- zasiłki rodzinne;                                                                                              287.505 zł 
Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: 
- urodzenia dziecka;                                                                                            17.000 zł 
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;        64.661 zł 
- samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych;  2.400 zł 
- samotnego wychowania dziecka;                                                                     49.730 zł 
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;                                    23.470 zł 
- rozpoczęcia roku szkolnego;                                                                                 360 zł 
- podjęcia nauki;                                                                                                 56.400 zł 
- dodatku z tytułu wielodzietności;                                                                     58.250 zł 
- zasiłki pielęgnacyjne;                                                                                     102.960 zł 
- świadczenia pielęgnacyjne;                                                                              63.840 zł 
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;                                         33.000 zł 
- zaliczki alimentacyjne;                                                                                     69.510 zł 



- składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych;                                                   13.879 zł 
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne;                         10.588 zł 
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń;                                                 2.137 zł 
- zakup artykułów biurowych, płyt komputerowych, druków, tonera;                    977 zł 
- w ramach usług pozostałych dokonano konserwacji kserokopiarki, 
  aktualizacji programu komputerowego, opłacono prowizje od operacji 
  bankowych;                                                                                                        2.095 zł 
- podróŜe słuŜbowe pracowników;                                                                           66 zł 
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;                                            550 zł 
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
Zaplanowano wydatki w wysokości 10.900 zł, jest to dotacja z Kujawsko Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.193 zł 
na opłaty składek zdrowotnych osobom pobierającym zasiłki stałe. 
 
Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze 
Na wypłatę zasiłków stałych i okresowych w ramach dotacji z Kujawsko Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy  zaplanowano 437.910 zł. Wydatkowano na zasiłki 
stałe i okresowe kwotę 284.018 zł. 
85215- Rozdział -Dodatki mieszkaniowe 
W roku 2006 zaplanowano kwotę 70.000 zł, wydatkowano 22.565 zł co stanowi 32,2% 
wykonania planu, dopłacając do świadczeń mieszkaniowych mieszkańcom Gminy 
zajmujących lokale w budynkach komunalnych , spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych i 
zasobów Skarbu Państwa. 
Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej 
Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 181.800 zł, /w tym 
103.700 zł to dotacja z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy/. 
Wydatkowano 100.603 zł co stanowi 55,3% wykonania planu na: 
- wynagrodzenia osobowe;                                             69.185 zł 
- dodatkowe wynagrodzenia roczne;                              10.799 zł 
- składki ZUS i Fundusz Pracy;                                      17.404 zł 
- zakup artykułów biurowych i niszczarki;                          269 zł 
- szkolenia pracowników i usługi informatyczne;               712 zł 
- delegacje słuŜbowe pracowników;                                      17 zł 
- ubezpieczenie sprzętu i mienia;                                           17 zł 
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;      2.200 zł  
 
Rozdział 85295- Pozostała działalność 
Zaplanowano wydatki w kwocie 147.700 zł. W ramach doŜywiania dzieci w szkołach 
Wojewoda Kujawsko Pomorski w Bydgoszczy przyznał dotację w kwocie 81.000 zł dla 
dzieci z rodzin najuboŜszych. .W pierwszym półroczu wydatkowano 68.800 zł  tj.46,5 % 
wykonania planu na; 
- zasiłki celowe w ramach zadań własnych dla mieszkańców potrzebujących  
  wsparcia finansowego;                                                                13.844 zł 
- składki ZUS od umów zlecenia z opiekunkami;                           1.020 zł 
- doŜywianie dzieci w szkołach;                                                    47.604 zł 
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia dla opiekunek;            5.081 zł 
- w ramach usług pozostałych;                                                        1.251 zł 
 
 
 



Dział 854- Edukacja i Opieka Wychowawcza 
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 235.066 zł, wydatkowano 179.289 zł t.j. 
76,2% wykonania planu na: 
Rozdział 85401- Świetlice szkolne 
Na prowadzenie działalności świetlic szkolnych zaplanowano 124.728 zł, wydatkowano 
69.296 zł na: 
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne  
  od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki 
  mieszkaniowe i wiejskie;                                                                                   64.883 zł 
- zakup gazu, środki czystości, artykuły przemysłowe do bieŜącej konserwacji; 4.184 zł 
- wykonano udraŜnianie kanalizacji;                                                                        229 zł 
 
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów 
Na udzielenie pomocy  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Włocławek zaplanowano 109.550 zł, jest to dotacja z Kujawsko Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wydatkowano 109.402 zł przeznaczając na wypłaty 
stypendiów szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Z formy tej w pierwszym półroczu 
2006r skorzystało 318 uczniów. 
Rozdział 85495- Pozostała działalność 
Zaplanowano kwotę 788 zł, w pierwszym półroczu  na odpis na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych wydatkowano 591 zł. 
 
Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 483.516 zł a wydatkowano 270.653 zł tj. 
55,9% wykonania planu na: 
Rozdział 90015- Oświetlenia ulic, placów i dróg 
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 387.000 zł, wydatkowano 204.421 zł na: 
- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;     91.933 zł 
- konserwację oświetleń ulicznych;                                              85.634 zł 
- wydatki inwestycyjne;                                                                26.854 zł 
na następujące zadania inwestycyjne: 
 

1. Przy drodze nr 265 w miejscowości Dębice na słupach będą zainstalowane 4 oprawy 
oświetleniowe. Zadanie w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu 2006r na prace 
przygotowawcze do rozpoczęcia tej inwestycji wydatkowano 216 zł. 

 
2. Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Warzachewka Polska zgodnie 

dokumentacją techniczną, która określała wbudowanie jednego słupa oświetleniowego 
typu WZ i zainstalowanie jednej oprawy świetlnej. Na zadanie to wydatkowano 5.854 
zł. Inwestycję zakończono i oddano do uŜytku publicznego. 

 
3. Po uzyskaniu prawa do gruntu od Nadleśnictwa Włocławek w miejscowości 

Modzerowo w kierunku szkoły planuje się zainstalowanie na  słupach trzech opraw  
oświetleniowych. Na prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji zadania 
wydatkowano 67 zł. 

 
 
 
 



4. W drugim półroczu 2006 roku zostanie  zainstalowane oświetlenie drogowe 
      w miejscowości Wistka Królewska. Polegać ono będzie na zamontowaniu trzech 
      opraw świetlnych na linii napowietrznej. Na sporządzenie map i przyłacze 
      energetyczne wydatkowano 83 zł.                                                     

 
5. Planuje się zainstalowanie oświetlenia drogowego kablem napowietrznym i 

zamontowanie dwóch opraw oświetleniowych w miejscowości Warząchewka Nowa. 
Na prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy wydatkowano 77 zł. 

 
6. Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Smólsk zgodnie z dokumentacją 

techniczną, która określała zabudowę kabla oświetleniowego na długości 1360 m na 
dwóch obwodach zasilanych ze stacji transformatorowej Smólsk II. Zainstalowano 10 
opraw wraz z szafką sterującą zasilanie. W pierwszym półroczu na zadanie to 
wydatkowano 183 zł. Na dzień 30.06.2006r powstało zobowiązanie niewymagalne 
zapłaty wobec wykonawcy P.P.H.U Instalatorstwo Elektryczne w kwocie 19.154, 
które zapłacono 03.07.2006r. 

 
7. W roku 2006 dokonano zapłaty wierzytelności z 2005 roku wobec wykonawcy 

Zakładu Elektrycznego „Bogusz” w kwocie 12.202 zł za wykonanie oświetlenia 
drogowego w miejscowości Nowa Wieś- Smólsk, oraz uregulowano zobowiązanie za 
wykonanie oświetlenia w miejscowości Wójtowskie w wysokości 7.649 zł dla 
Zakładu Energetycznego we Włocławku. 

 
8. W ramach inwestycji przyszłościowych na mapy i przyłącze energetyczne 

wydatkowano 523 zł. 
 
Rozdział 90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej 
 
Zaplanowano w budŜecie Gminy kwotę 90.116 zł, wydatkowano przekazując dotację 
przedmiotową w kwocie 42.400 zł i dotację na zadania inwestycyjne w wysokości 20.016 zł. 
dla Zakładu Usług Komunalnych  Gminy Włocławek  siedzibą w Dębicach. 
 Zakład Usług Komunalnych w ramach modernizacji stacji hydroforni zakupił farby celem       
 wymalowania pomieszczeń, oraz części zamienne do pomp głębinowych. W ramach 
 modernizacji przepompowni ścieków dokonał naprawy pomp ściekowych i dokonał naprawy 
silnika pompy. 
 Na wyŜej wymienione prace wydatkował 8.975 zł. 
 
Rozdział 90095- Pozostała działalność 
Zaplanowano 6.400 zł, wydatkowano 3.816 zł . Na likwidację dzikich wysypisk śmieci na 
terenie Gminy Włocławek zgodnie z podpisaną umową  nr 6/2006r z dnia 21.06.06r Gmina 
otrzyma dotację w kwocie 1.500 zł. Środki te pochodzą z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Włocławku. 
 
Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 455.000 zł, wydatkowano 178.364 zł co 
stanowi 39,2% wykonania planu na: 
 
Na utrzymanie i działalność kulturalną przekazano do Gminnego Zespołu Kultury w 
Kruszynie dotację podmiotową : 
 



- dla GZK -           52.300 zł 
- dla bibliotek-      38.500 zł 
W ramach zadań inwestycyjnych: 
Na remont Domu Kultury w Kruszynie , budowę boiska z bieŜnią oraz wyposaŜenie ogródka 
jordanowskiego w Kruszynie Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem aplikacyjnym do Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie tej inwestycji w ramach programu 
operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich na lata 2004-2006”. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie. 
Na dofinansowanie zadania w dniu 08.12.2005r została podpisana umowa z Wojewoda 
Kujawsko- Pomorskim Nr AOW.I03040-UE1447/2005-61412-UM4200057/05 określająca 
wielkość dofinansowania w kwocie 146.399,20 zł. 
W dniu 23.02.2006r zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „Monimar” 
we Włocławku na wykonanie tego zadania. 
Na rok 2006 zaplanowano w budŜecie Gminy kwotę 237.000 zł a w I półroczu wydatkowano 
27.216 zł na zapłatę częściowo zafakturowanych robót oraz zakup materiałów budowlanych . 
Całkowite zakończenie zadania nastąpi w II półroczu 2006r. 
 
Na remont budynku  biblioteki z czytelnią w miejscowości Smólnik oraz budowę parkingu w 
Smólniku Wójt Gminy złoŜył wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o 
dofinansowanie w ramach programu operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Wniosek zyskał akceptację i w dniu 
08.12.2005r zawarta została umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Nr AOW.I-3040-UE 
126/2005-61412-UM4200114/05 określająca wielkość dofinansowania w wysokości 
48.278,40 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego komisja wybrała 
najkorzystniejszą ofertę jaką przedstawił Zakład Usług Remontowo- Budowlanych Bogusław 
Wrocławski. z którym w dniu 21.02.2006r podpisano umowę na wykonanie tej inwestycji.  
Na rok 2006 zaplanowano w budŜecie Gminy kwotę 63.000 zł, wydatkowano 60.349 zł 
opłacając  wykonane i zafakturowane prace na tym zadaniu. Całkowite zakończenie zadania 
nastąpi w II półroczu 2006r. 
 
Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport 
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 65.000 zł, wydatkowano 25.601 zł co 
stanowi 39,3% wykonania planu na: 
- dotację dla stowarzyszeń sportowych;                                                             22.000 zł 
- wypłaty kosztów przejazdu i ekwiwalentów sędziowskich;                                 492 zł 
- umowy o dzieło za oprawę muzyczną;                                                                 594 zł 
- zakup pucharów, wody mineralnej,  nagród, naczyń  
  jednorazowych, artykuły spoŜywcze na rozgrywki o Puchar Wójta Gminy;    1.219 zł 
- usługa pralnicza;                                                                                                     35 zł 
- róŜne opłaty i składki;                                                                                           103 zł 
W ramach zadań inwestycyjnych na urządzenie boiska sportowego w miejscowości 
Świętosław zaplanowano 10.000 zł, wydatkowano 1.159 zł na zapłatę wykonawcy za 
odszukanie granic w celu rozpoczęcia budowy tego zadania. Pełna realizacja nastąpi w II 
półroczu 2006r. 
 
  



Tabela nr 2

                               Realizacja wydatków za I półrocze 2006 roku

                                          Zestawien ie działów

Plan wydatków 14 835 950
Wykonanie 7 597 075
% wykonania 51,0%

51,2%

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 534 849 497 458,00 93,0%

600 Transport i łączność 2 393 798 1 130 302,00 47,2%

630 Turystyka i wypoczynek 10 000 6 000,00 60,0%

700 Gospodarka mieszkaniowa 228 300 89 908,00 39,3%

710 Działalnośc usługowa 70 200 43 114,00 61,4%

750 Administracja publiczna 1 413 779 703 403,00 49,7%

751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy 
Państwowej Kontroli i Ochrony Państwa oraz 
Sądownictwa 1 150 0,00 0,0%

754
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona 
PrzeciwpoŜarowa 100 000 61 813,00 61,8%

757 Obsługa długu publicznego 20 000 14 360,00 71,8%

801 Oświata i wychowanie 6 188 982 3 033 712,00 49,0%

851 Opieka zdrowotna 75 000 23 541,00 31,3%

852 Opieka społeczna 2 561 310 1 339 557,00 52,2%

854 Edukacja i opieka wychowawcza 235 066 179 289,00 76,2%

900 Gospodarka k.omunalna i ochrona środow. 483 516 270 653,00 55,9%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 455 000 178 364,00 39,2%

926 Kultura fizyczna i sport 65 000 25 601,00 39,3%

Razem: 14 835 950 7 597 075,00 51,2%



 IV. REALIZACJA  WYKONANIA  INWESTYCJI  ZA I PÓŁROC ZE  2006r. 
 
 
Na zadania inwestycyjne na rok 2006 zaplanowano kwotę 4.198.163 zł, wydatkowano 
1.808.581 zł  co stanowi  43,0% wykonania planu. 
 
Dział 01010- Rolnictwo i Łowiectwo 
Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 
 
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 528.349 zł , w pierwszym półroczu 2006r 
wydatkowano 493.473 zł  tj. 93,3% wykonania planu na następujące zadania inwestycyjne: 
 
Budowa kanalizacji ściekowej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętosław 
 
W roku 2004 rozpoczęto budowę kanalizacji ściekowej i rozbudowę sieci wodociągowej  
w miejscowości Śwoietosław. W dniu 16 grudnia 2003r  zawarto umowę pomiędzy Gminą 
Włocławek a Terenową Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Bydgoszczy  
o bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów 
gospodarki wodno- ściekowej we wsi Świętosław.  
Zadania te zakończono i oddano do uŜytku publicznego w grudniu 2005r. 
Na rok 2006 zaplanowano w budŜecie Gminy kwotę 488.349 zł, na zapłatę zobowiązań  
z roku 2005  wobec wykonawcy „PEKUM” z Torunia. 
 
Budowa stacji uzdatniania wody Dąb Polski 
 
Realizację tej inwestycji rozpoczęto w 2005 roku. Zgodnie z projektem prac geologicznych 
zatwierdzonych decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WSTR/DW-I-WS/7440/17/05, 
wykonano jeden odwiert studzienny  na działce nr 111 w Dębie Polskim. 
Na dalszą  realizację tego zadania w roku 2006 zaplanowano w budŜecie  kwotę 30.000 zł.  
W pierwszym półroczu wydatkowano 5.124 zł na zapłatę faktury za obsługę 
hydrogeologiczną  wiercenia studni nr 1, oraz opracowanie dokumentacji  hydrogeologicznej 
dla ujęcia wody w tej miejscowości.  
 
Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Potok 
  
Rozpoczęto przygotowania pod budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości 
Potok. Na zadanie to w ramach wykonania  dokumentacji  zaplanowano 5.000 zł. W dniu 
09.05.2006r  zawarto umowę z wykonawcą Pracownią Projektowania i Nadzoru Krzysztofem 
Sikorskim  na opracowanie dokumentacji projektowej dla  tej inwestycji. 
 
Oczyszczalnia ścieków w Kruszynie 
 
W ramach  inwestycji przyszłościowych  na wykup gruntów pod budowę tej oczyszczalni 
zaplanowano kwotę 5.000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2006r. 
 
 
 
 
 
 



Dział 600- Transport i Łączność 
Rozdział 60016- Drogi publiczne i gminne 
Na budowę dróg, chodników i dokumentacje przyszłościowe na rok 2006 zaplanowano 
2.178.798 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 968.536 zł co stanowi 44,4% 
wykonania planu na następujące zadania inwestycyjne: 
 
Przebudowa drogi Smólsk 
Na przebudowę odcinka 1023 m.b. drogi zaplanowano  kwotę 230.000 zł. 
W pierwszym półroczu na  przygotowania wstępne do rozpoczęcia budowy wydatkowano 
348 zł. W dniu 1.06.2006r podpisano umowę Nr AOW.III-3042-FOGR-100/2006  
z Marszałkiem Województwa Kujawsko Pomorskiego na dofinansowanie tej inwestycji  
w ramach dotacji ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 
40.000 zł.  
Zakończenie  zgodnie z umową planuje się na 21.07.2006r. 
Drogę wykonuje Zakład Usług Drogowych z Mogilna 
 
Przebudowa drogi w miejscowości Kruszyn- Kaniewo 
Planuje się przebudowę 563 m.b. drogi w miejscowości Kruszyn-Kaniewo. 
Na  aktualizację kosztorysu budowlanego  wydatkowano 348 zł. 
W wyniku przetargu komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez    
 Zakład Usług Drogowych z Mogilna, z którym to w dniu 06.03.2006r podpisano umowę na 
wykonanie tej inwestycji. 
Koszt budowy  szacuje się na kwotę 138.013,67 zł.  
Zakończenie budowy i odbiór końcowy nastąpi w dniu 21.07.2006r. 
 
Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Warząchewka Nowa- Warząchewka 
Królewska 
Na realizację tej inwestycji zaplanowano kwotę 67.000 zł. Za wykonanie aktualizacji projektu 
budowlanego zapłacono  805 zł. W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego 
wykonanie tej drogi za kwotę 61.018zł powierzono Włocławskiemu Przedsiębiorstwu Robót 
Drogowych z siedzibą w Nowej Wsi.  
Zakończenie i odbiór końcowy  zgodnie z podpisaną  umową w dniu 30.06.2006r  
z wykonawcą  nastąpi 31.07.2006r Realizacja zadania w toku wykonania. 
 
Przebudowa drogi w miejscowości Markowo  
Następnym planowanym zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa 400 m.b. drogi  
w miejscowości Markowo. Na zadanie to zaplanowano w budŜecie Gminy 71.060 zł. 
W dniu 19.06.2006r podpisano umowę nr 13/06/2006 z Firmą InŜynieryjno- Drogową 
„Drogom” z siedzibą we Włocławku na wykonanie tej inwestycji za kwotę 67.558,96zł. 
Termin  zakończenia 31.07.2006r. Realizacja zadania w toku. 
 
Budowa nawierzchni ulicy Rubinowej i RóŜanej  w Nowej Wsi 
Na realizację tych zadań  zaplanowano kwotę 256.000 zł. 
Zakończono I etap budowy nawierzchni ulicy Rubinowej w Nowej Wsi. 
Całkowity koszt  tego zadania zamknięto kwotą 137.396 zł. Efektem rzeczowym było 
wykonanie podbudowy cementowej  na odcinku 291 m.b. ulicy. 
 
 
 
 



Rozpoczęto przygotowania wstępne do przebudowy ulicy RóŜanej w Nowej Wsi. 
W pierwszym półroczu zapłacono wykonawcy za opracowanie projektu budowlanego kwotę 
4.807 zł.  Zakończenie i odbiór końcowy nastąpi w drugim półroczu 2006r. 
 
Budowa drogi w miejscowości Łagiewniki 
Na budowę 690 m.b. drogi w miejscowości Łagiewniki zaplanowano 210.000 zł. 
W pierwszym półroczu na przygotowania wstępne do rozpoczęcia budowy /aktualizacja 
kosztorysu budowlanego/ wydatkowano kwotę 146 zł. W trakcie przeprowadzenia 
postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą  ofertę złoŜoną przez Włocławskie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Nowej Wsi i  w dniu 16. marca 2006r 
podpisano umowę na wykonanie tej  inwestycji za kwotę 204.563zł. 
Przewidywane zakończenie inwestycji  31.07.2006r.  
 
Budowa drogi w miejscowości Mursk- Smólnik 
W dniu 14.02.2005r Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem aplikacyjnym do Urzędu 
Marszałkowskiego o dofinansowanie budowy drogi Mursk-Smólnik. Wniosek uzyskał 
akceptację. Wartość zadania została określona w wieloletnim planie inwestycyjnym w kwocie 
682.632 zł. Zakres robót obejmował przebudowę odcinka 1525 m.b. drogi.  
Na dofinansowanie zadania została zawarta umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim  
Nr 2.04/III/3.1/8/05/U/132/05 w dniu 15 grudnia 2005 r określająca wielkość dofinansowania 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w następujących 
kwotach: 
- z Funduszu ZPORR 60% wydatków kwalifikowanych     408.587,52 zł 
- z BudŜetu Państwa 10% wydatków kwalifikowanych         67.497,92 zł 
Całkowita wartość dofinansowania wynosi:                        476.085,44 zł 
Finansowanie tej inwestycji zgodnie z wstępnie zawartą umową miało odbywać się w ramach 
prefinansowania.  
Wartość wykonanych i zafakturowanych robót na 31.12.2005r przez wykonawcę 
Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Nowej Wsi wyniosła 663.999,20 zł. 
i zgodnie z warunkiem umowy była zobowiązaniem niewymagalnym zapłaty. 
W dniu 12.01.2006r Aneksem Nr 1 Wojewoda Kujawsko -Pomorski zmienił finansowanie tej 
inwestycji w ramach refundacji / brak środków  na prefinansowanie/. 
W związku z powyŜszym Gmina zaciągnęła poŜyczkę krotkoterminową w celu zapłaty 
wierzytelności wobec wykonawcy, oraz zwiększyła planowane środki w budŜecie na pokrycie 
kosztów związanych z obsługą tej poŜyczki. 
W roku 2006 na zadanie to wydatkowano kwotę 675.811 zł. 
Refundacja środków ZPORR nastąpiła w dniu 18.04 2005r , a wpływ dotacji z budŜetu 
państwa 09.06.2006r. 
 
Budowa drogi w miejscowości Dąb Wielki- Nowa Wieś 
Na budowę II etapu 1.225 m.b. drogi w miejscowości Dąb Wielki –Nowa Wieś zaplanowano 
kwotę 234.440 zł. W roku 2006 zapłacono wierzytelność wobec wykonawcy z roku 2005  
w kwocie 98.642 zł.  W 2006r złoŜono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o 
dofinansowanie dalszego odcinka tej drogi w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie. Realizacja 
zadania - II półrocze 2006r. 
 
 
 
 



Budowa Drogi Warząchewka Polska-Pińczata  
W roku 2006 planuje się budowę 500 m.b. drogi w miejscowości Warząchewka Polska – 
Pińczata. Na zadanie to zaplanowano 120.000 zł. Pełna realizacja zadania nastąpi w II 
półroczu 2006r. W chwili obecnej trwają prace związane z przejęciem gruntów pod drogę od 
Nadleśnictwa Włocławek i Wspólnoty  Wsi Warząchewka Polska  oraz podziałem  gruntów    
i  wydzieleniu drogi.. 
 
Przebudowa chodnika w miejscowości Świętosław 
Dokonano przebudowy 135 m.b. chodnika w miejscowości Świętosław. W budŜecie Gminy 
na realizację tego zadania zaplanowano 39.000 zł, a wydatkowano 38.285 zł. 
Zakończenie zadania i odbiór końcowy nastąpił 10.04.2006r. 
 
Budowa chodnika w miejscowości Kruszyn Kolonia Dębice 
Planuje się budowę 197 m.b. chodnika o nawierzchni twardej w miejscowości Kruszyn -
Kolania Dębice. Na realizację tego zadania zaplanowano 40.000 zł, a wydatkowano 348 zł na 
opracowanie kosztorysu budowlanego. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2006r. 
 
Przebudowa chodnika w miejscowości Kruszynek- Poddębice III etap budowy 
 
Zaplanowano w budŜecie kwotę 20.000 zł na przebudowę 212 m.b. chodnika w miejscowości 
Kruszynek- Poddębice. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia tej inwestycji. 
 Pełna realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2006r. 
 
W ramach zadań przyszłościowych zaplanowano 60.000 zł, wydatkowano 11.600 zł na mapy 
do celów projektowych dla inwestycji;  budowa drogi Ładne- Włocławek i Łagiewniki -
Warząchewka Nowa. 
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 
Rozdział 70004- RóŜne jednostki gospodarki mieszkaniowej 
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 9.000 zł, na utwardzenie placu zabaw w Nowej 
Wsi. W pierwszym półroczu brak realizacji. 
 
Dział 750- 750- Administracja Publiczna 
Rozdział 75023- Urzędy Gminy 
Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł, wydatkowano 7.135 zł  co stanowi 35,6 % 
wykonania planu. 
W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono komputery i drukarki w celu obsługi 
administracji Urzędu Gminy. 
 
Dział 801- Oświata i Wychowanie 
W dziale tym zaplanowano wydatki 1.000.000 zł, wydatkowano 203.843 zł tj.20,3% 
wykonania planu. 
Rozdział 80110- Gimnazja 
Rozbudowa szkoły w Smólniku 
Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z  przyłączami wodociągowym i 
energetycznym w Smólniku realizowana będzie w latach 2006-2008. Wartość kosztorysową 
zadania określono w budŜecie wieloletnim inwestycji Gminy w kwocie 3.500.000 zł. Zakres 
rzeczowy robót obejmuje dobudowę do istniejącego budynku nowej części dydaktycznej 2 
kondygnacyjnej, z uŜytkowym poddaszem . 
Na rok 2006 w budŜecie Gminy zaplanowano wydatki w następujących wysokościach: 
 



- środki ZPORR                           400.000 zł 
- dotację z budŜetu państwa         100.000 zł 
- środki własne                             500.000 zł 
 Ogółem zaplanowano;             1.000.000 zł 
W roku 2006 wydatkowano kwotę 203.843 zł opłacając faktury za usługi geodezyjne,   
prowizje  za prowadzenie rachunków bankowych, oraz zapłacono wykonawcy faktury za 
częściowo wykonane prace budowlano montaŜowe na  tej inwestycji. 
Budowa zadania w toku . W dniu 09.06 2006r otrzymano środki  ZPORR w kwocie 83.600 zł, 
które były rozliczeniem pierwszej transzy wniosku o płatność. 
 
Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 
W dziale tym na zadania inwestycyjne na rok 2006 zaplanowano 152.016 zł, 
wydatkowano 46.870 zł co stanowi 30,8% wykonania planu. 
Rozdział 90015- Oświetlenie ulic , placów i dróg 
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 132.000 zł, wydatkowano 26.854 zł co 
stanowi 20,3% wykonania planu na następujące zadania inwestycyjne: 
 
Przy drodze nr 265 w miejscowości Dębice na  słupach będą zainstalowane 4 oprawy 
oświetleniowe. Zadanie w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu  na prace 
przygotowawcze / wykonanie map, przyłącze energetyczne/ wydatkowano kwotę 216 zł 
 
Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Warząchewka Polska zgodnie  
z dokumentacją techniczną, która określała wbudowanie jednego słupa oświetleniowego typu 
WZ i zainstalowanie  jednej oprawy świetlnej. 
Na zadanie to wydatkowano 5.854 zł. Inwestycję zakończono i oddano do uŜytku 
publicznego. 
 
Na  słupach w miejscowości Modzerowo w kierunku szkoły będą zainstalowane 3 oprawy 
oświetleniowe zasilane kablem ziemnym. Na prace przygotowawcze do rozpoczęcia tej 
inwestycji wydatkowano 67 zł. Pełna realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu prawa do gruntu 
od Nadleśnictwa Włocławek po zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego dla 
wsi Modzerowo.  
 
W drugim półroczu 2006r będzie zainstalowane oświetlenie drogowe w miejscowości Wistka 
Królewska. Polegać ono będzie na zamontowaniu 3 opraw świetlnych na  linii napowietrznej. 
Na sporządzenie map i przyłącze energetyczne  wydatkowano 83 zł. 
 
Planuje się zainstalowanie oświetlenia drogowego kablem napowietrznym i zamontowanie 
dwóch opraw oświetleniowych w miejscowości Warząchewka Nowa. Na prace 
przygotowawcze do rozpoczęcia budowy wydatkowano 77 zł. 
 
Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Smólsk zgodnie z dokumentacją 
techniczną, która określała zabudowę kabla oświetleniowego na długości 1360 m na dwóch 
obwodach zasilanych ze stacji transformatorowej Smólsk II. 
Zainstalowano 10 opraw wraz z szafką sterującą zasilanie na istniejących słupach. W 
pierwszym półroczu  na zadanie to wydatkowano 183 zł. Na dzień 30.06.2006 powstało 
zobowiązanie wobec wykonawcy P.P.H.U Instalatorstwo Elektryczne  Stanisława 
Piwińskiego  w kwocie 19.154 zł, które zapłacono  wykonawcy 03.07.2006r. 
 
 



W roku 2006 dokonano zapłaty  wierzytelności  z 2005r wobec wykonawcy Zakładu 
Elektrycznego” Bogusz” w kwocie 12.202 zł za wykonanie oświetlenia drogowego  
w miejscowości Nowa Wieś – Smólsk., oraz uregulowano zobowiązanie za wykonanie 
oświetlenia w miejscowości Wójtowskie w wysokości 7.649 zł dla Zakładu Energetycznego 
we Włocławku. 
 
W ramach inwestycji przyszłościowych na mapy i przyłącza energetyczne wydatkowano  
523 zł. 
 
Rozdział 90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej 
Zaplanowano w budŜecie Gminy kwotę  20.016 zł i  wydatkowano w pełnej wysokości,   
przekazując dotację na zadania inwestycyjne dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy 
Włocławek z siedzibą  w Dębicach. 
Zakład Usług Komunalnych w Dębicach w ramach modernizacji stacji hydrofornii zakupił 
farby celem wymalowania obiektu i pomieszczeń, oraz części zamienne do pomp 
głębinowych. W ramach modernizacji przepompowni ścieków dokonał naprawy pomp 
ściekowych i naprawy silnika pompy ściekowej. Na wyŜej wymienione prace wydatkował 
8.975 zł. Całkowite wykorzystanie dotacji  nastąpi w drugim półroczu 2006r.  
 
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 300.000 zł, wydatkowano 87.565 zł co 
stanowi 29,2% wykonania planu na: 
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby 
 
Adaptacja Domu Kultury w Kruszynie, budowa boiska z bieŜnią oraz wyposaŜenie ogródka 
jordanowskiego w Kruszynie 
Na adaptację Domu Kultury w Kruszynie, budowę boiska z bieŜnią oraz wyposaŜenie 
ogródka jordanowskiego w Kruszynie Wójt Gminy  wystąpił z wnioskiem aplikacyjnym do 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie tej inwestycji w ramach programu 
operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich  na lata 2004-2006”.Wniosek został zaopiniowany pozytywnie. 
Na dofinansowanie zadania w dniu 8.12.2005r  została zawarta umowa z Wojewodą 
Kujawsko –Pomorskim Nr AOW.I-3040-UE147/2005-61412-UM4200057/05 określająca  
wielkość dofinansowania w kwocie 146.399,20 zł. 
W dniu 23.02.2006r podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym 
„Monimar” we Włocławku na wykonanie tego zadania. 
Na rok 2006 zaplanowano w budŜecie Gminy kwotę 237.000 zł, a wydatkowano 27.216 zł  na 
zapłatę częściowo zafakturowanych robót oraz zakup materiałów budowlanych w celu 
montaŜu bramy wejściowej na boisko w Kruszynie. 
Całkowite zakończenie zadania nastąpi w II półroczu 2006r 
 
Adaptacja budynku na bibliotekę z czytelnią w miejscowości Smólnik oraz budowa 
parkingu w Smólniku 
Na adaptację budynku na bibliotekę z czytelnią w miejscowości Smólnik oraz budowę 
parkingu w Smólniku Wójt Gminy złoŜył wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego 
w  Toruniu  o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego „ Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006”. 
Wniosek zyskał akceptację i w dniu 08.12.2005r została zawarta umowa z Wojewodą 
Kujawsko-Pomorskim Nr AOW.I-3040-UE 126/2005-61412-UM4200114/05 określająca 
wielkość dofinansowania w wysokości 48.278,40 zł. 



Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego komisja wybrała najkorzystniejszą  
ofertę jaką przedstawił  Zakład Usług Remontowo- Budowlanych Bogusław Wrocławski.  
W dniu 21.02 2006r podpisano  umowę na wykonanie tej inwestycji. Na rok  2006r 
zaplanowano  w budŜecie Gminy kwotę 63.000 zł,  wydatkowano 60.349 zł opłacając 
częściowo wykonane i zafakturowane prace na tym zadaniu. 
Zakończenie i odbiór końcowy nastąpi w II półroczu 2006r. 
 
Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport  
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  
 
Na urządzenie boiska sportowego w miejscowości Świętosław zaplanowano kwotę 10.000 zł. 
Wydatkowano 1.159 zł na zapłatę wykonawcy za odszukanie granic w celu rozpoczęcia 
budowy tego zadania. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2006r. 
 
 
 



 Tabela nr 3 

                                          Zestawien ie działów

Plan wydatków 4 198 163
Wykonanie 1 808 581,00
% wykonania 43,0%

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 528 349 493 473,00 93,3%

600 Transport i łączność 2 178 798 968 536,00 44,4%

700 Gospodarka mieszkaniowa 9 000 0,00 0,0%

750 Administracja publiczna 20 000 7 135,00 35,6%

801 Oświata i wychowanie 1 000 000 203 843,00 20,3%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 152 016 46 870,00 30,8%

921 Kulrtura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 000 87 565,00 29,1%

926 Kultura Fizyczna i Sport 10 000 1 159,00 11,5%

Razem: 4 198 163 1 808 581 43,0%

         Realizacja wydatków inwestycyjnych za I pó łrocze 2006 


