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1584 

UCHWAŁA Nr XIV/64/04 

Rady Gminy Stare Juchy 

z dnia 30 marca 2004 r. 

 

w sprawie bud Ŝetu gminy na 2004 rok. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r Dz. 
U. Nr 142  poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 124 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. 
zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się dochody budŜetu gminy w 
wysokości 6.200.520 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a. 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 
obejmuje w szczegółowości: 

a) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych 
gminie ustawami w wysokości 318.670 zł, zgodnie z 
załącznikiem Nr 3; 

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych w wysokości 37.275 zł. 

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budŜetu gminy w 
wysokości 6.100.520 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza 
się łącznie na: 

1) wydatki bieŜące kwotę 5.763.720 zł, w tym na: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 
3.238.131 zł, 

b) dotacje – 218.500 zł, 

c) wydatki na obsługę długu gminy – 5.000 zł. 

2) wydatki majątkowe w 2004 roku w wysokości 
336.800 zł:  

a) wydatki inwestycyjne na 2004 r. w wysokości 
336.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6. 

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w 
latach 2004 – 2006 w wysokości 2.945.100 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje 
ponadto: 

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych 
gminie ustawami w wysokości 318.670 zł, zgodnie z 
załącznikiem Nr 3; 
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b) wydatki związane z realizacja zadań wspólnych 
realizowanych na podstawie porozumień zawartych 
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 
wysokości 74.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w wysokości 55.245 zł. 

§ 3. 1. NadwyŜkę budŜetu gminy w wysokości  
100.000 zł przeznacza się na rozchody: 

a) spłatę  rat poŜyczki w kwocie 100.000 zł. 

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budŜetu 
gminy, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik Nr 7. 

§ 4. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na 
koniec roku budŜetowego 2004 w wysokości 100.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 8. 

§ 5. Uchwala się plan przychodów i wydatków środków 
specjalnych w wysokości: 

a) przychody – 159.420 zł, 

b) wydatki – 171.100 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a. 

§ 6. Uchwala się dotacje dla: 

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 
138.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, 

b) podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów 
publicznych na zadania zlecone do realizacji w 
wysokości 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości: 

a) przychody –  9.800 zł, 

b) wydatki – 19.600 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 12. 

§ 8. 1. UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągania 
długu publicznego w wysokości 200.000 zł. 

2. UpowaŜnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań 
w wysokości 200.000 zł. 

§ 9. Ponadto upowaŜnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie 
występującego w ciągu roku budŜetowego niedoboru 
budŜetowego do wysokości 150.000 zł, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających 
na przeniesieniach kwot między rozdziałami i 
paragrafami łącznie z wynagrodzeniami i 
pochodnymi od wynagrodzeń z wyłączeniem 
przeniesień dotacji i wydatków majątkowych w 
ramach działów. 

§ 10. Wójt Gminy opracuje w terminie 21 dni od dnia 
uchwalenia budŜetu układ wykonawczy i przekaŜe 
zainteresowanym jednostkom. 

§ 11. 1. Uchwała obowiązuje w roku budŜetowym 
2004. 

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zygmunt Kałmucki

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XIV/64/04 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 30 marca 2004 r. 
 

Plan dochodów bud Ŝetu gminy na 2004 rok 
w złotych 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 
I. Podatki i opłaty 1.674.240 
 1. podatek od nieruchomości § 0310  

2. podatek rolny § 0320  
3. podatek leśny § 0330  
4. podatek od środków transportowych § 0340 
5. Opłata skarbowa § 0410  
6. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010  
7. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 
8. Wpływy z karty podatkowej § 0350 
9.  Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 

778.212 
484.815 

52.584 
7.150 

15.000 
294.479 

3.000 
4.000 

35.000 
II. Dochody z maj ątku gminy 452.890 
1. 1. ze sprzedaŜy § 0840 

2. za uŜytkowanie wieczyste § 0470 
3. z najmu i dzierŜawy § 0750 

302.250 
5.335 

145.305 
III. Pozostałe dochody 366.031 
A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I + II + III) 2.493.161 
IV. Subwencja ogólna 3.388.689 
1. 1. część oświatowa § 2920 

2. część podstawowa § 2920 
3. część rekompensująca § 2920 

2.156.251 
1.112.852 

119.586 
V. Ogółem dotacje 318.670 
1. 1. dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 318.670 
B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V + VI) 3.707.359 
 DOCHODY OGÓŁEM (A + B) 6.200.520 
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Załącznik Nr 1a 
do Uchwały Nr XIV/64/04 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 30 marca 2004 r. 

 
Plan dochodów bud Ŝetu gminy na 2004 rok 

                                                                                                                                                                          w złotych 
Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Kwota 

020   LEŚNICTWO 2.700 
02001  Gospodarka leśna  2.700  
 0750 - dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych SP. j.s.t. lub innych jednostek 

zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz um ów o podobnym charakterze 
2.700 

400   WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI Ę ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 138.000 
40002  Dostarczanie wody  138.000  
 0830 

0910 
- wpływy z usług 
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

136.000 
2.000 

700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 449.040 
70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 325.435 
 0470 

0750 
 
0840 
0910 

- wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜywanie wieczyste nieruchomości 
- dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych SP. j.s.t. lub innych jednostek 
zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz um ów o podobnym charakterze 
- wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych 
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

5.335 
20.000 

 
300.000 

100 
70095  Pozostała działalność 123.605 

 

 0750 
 
0910 

- dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych SP. j.s.t. lub innych jednostek 
zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz um ów o podobnym charakterze 
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

122.605 
 

1.000 
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 39.860 

75011  Urząd wojewódzki 39.860  
 2010 - dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 
39.860 

751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ 700 
75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 700  
 2010 - dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 
700 

756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD I NNYCH JEDNOSTEK NIE 
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 

1.701.440 

75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.000 
 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kary podatkowej 4.000 
75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, 

podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat  lokalnych  
1.384.961 

 0310 
0320 
0330 
0340 
0360 
0370 
0430 
0440 
0500 
0910 

- podatek od nieruchomości 
- podatek rolny 
- podatek leśny 
- podatek od środków transportowych 
- podatek od spadków i darowizn 
- podatek od posiadania psów 
- wpływy z opłaty targowej 
- wpływy z opłaty miejscowej 
- podatek od czynności cywilnoprawnych 
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

778.212 
484.815 

52.584 
7.150 
2.200 
1.000 
8.000 
6.000 

35.000 
10.000 

75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 15.000 
 0410 - wpływy z opłaty skarbowej 15.000 
75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 297.479 

 

 0010 
0020 

- podatek dochodowy od osób fizycznych 
- podatek dochodowy od osób prawnych 

294.479 
3.000 

758   RÓśNE ROZLICZENIA 3.389.589 
75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.  2.156.251 
 2920 - subwencja ogólna z bud Ŝetu państwa 2.156.251 
75802  Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 1.112.852 
 2920 - subwencja ogólna z bud Ŝetu państwa 1.112.852 
75805  Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 119.586 
 2920 - subwencja ogólna z budŜetu państwa (dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w 

podatku rolnym i leśnym) 
119.586 

75814  RóŜne rozliczenia finansowe 900 

 

 0830 
0920 

- wpływy z usług 
- pozostałe odsetki 

700 
200 

801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 22.500 
80104  Przedszkola 20.000 
 0830 - wpływy z usług 20.000 
80113  DowoŜenie uczniów do szkół 2.500 

 

 0830 
0840 

- wpływy z usług 
- wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych 

500 
2.000 

851   OCHRONA ZDROWIA 37.275 
85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 37.275  
 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 37.275 

852   POMOC SPOŁECZNA 281.756 
85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej 
8.000 

 2010 - dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu państwa na realizacj ę zadań bieŜących z zakresu 
administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 

8.000 

 

85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  181.000 
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 2010 - dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu państwa na realizacj ę zadań bieŜących z zakresu 
administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 

181.000 

85216  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 14.000 
 2010 - dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu państwa na realizacj ę zadań bieŜących z zakresu 

administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 
14.000 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 73.000 
 2010 - dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu państwa na realizacj ę zadań bieŜących z zakresu 

administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami  
73.000 

85295  Pozostała działalność 5.756 
 2700 - środki na dofinansowanie własnych zada ń bieŜących gmin pozyskane z innych źródeł 5.756 

900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 137.410 
90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 79.300 
 0830 

0910 
- wpływy z usług 
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

78.300 
1.000 

90002  Gospodarka odpadami 56.000 
 0830 

0910 
- wpływy z usług 
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

55.000 
1.000 

90015  Oświetlenie ulic placów i dróg 2.110 

 

 2010 - dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu państwa na realizacj ę zadań bieŜących z zakresu 
administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 

2.110 

921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  250 
92195  Pozostała działalność 250  
 0840 - wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników maj ątkowych 250 

   OGÓŁEM DOCHODY 
z tego: 

6.200.520 

   Dotacje celowe, 
w tym 
- na zadania zlecone 

318.670 
 

318.670 

 
 
 
 

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XIV/64/04 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 30 marca 2004 r. 

 
Plan wydatków bud Ŝetu gminy na 2004 rok 

 
                                                                                                                                                                         w złotych 
Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Kwota 

 
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

 
10.090 

01030  Izby rolnicze 9.690 
 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2% uzyskanych wpływów z podatku 

rolnego 
9.690 

01095  Pozostała działalność 400 

 

 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia 400 
400   WYTWARZANIE I ZAOPATRZANIE W ENERGI Ę ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 151.673 

40002  Dostarczanie wody 151.673  
 4010 

4040 
4110 
4120 
4210 
4260 
4300 
4410 
4430 
4440 

- wynagrodzenie osobowe pracowników 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne  
- składki na ubezpieczenie społeczne 
- składki na Fundusz Pracy 
- zakup materiałów i wyposaŜenia 
- zakup energii 
- zakup usług pozostałych 
- podróŜe słuŜbowe krajowe 
- róŜne opłaty i składki 
- odpisy na z.f.ś.s. 

43.600 
2.846 
7.830 
1.114 

13.000 
55.000 
13.500 
1.000 

11.000 
2.783 

600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
 

177.000 

60014  Drogi publiczne powiatowe 70.000 
 2320 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie 

porozumień między j.s.t. 
70.000 

60016  Drogi publiczne gminne 107.000 

 

 4270 
4300 
6050 

- zakup usług remontowych 
- zakup usług pozostałych 
- wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 

40.000 
10.000 
57.000 

630   TURYSTYKA 
 

10.000 

63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10.000  
 4210 

4300 
4430 

- zakup materiałów i wyposaŜenia 
- zakup usług pozostałych 
- róŜne opłaty i składki 
 

2.000 
7.200 

800 

700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
 

415.867 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16.000 
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 4300 
4410 
4430 

- zakup usług pozostałych 
- podróŜe słuŜbowe krajowe 
- róŜne opłaty i składki 

15.400 
550 
50 

70095  Pozostała działalność 399.867 
 4010 

4110 
4120 
4210 
4260 
4300 
4410 
4430 
4440 
6050 
6060 

- wynagrodzenie osobowe pracowników 
- składki na ubezpieczenie społeczne 
- składki na Fundusz Pracy 
- zakup materiałów i wyposaŜenia  
- zakup energii 
- zakup usług pozostałych 
- podróŜe słuŜbowe krajowe 
- róŜne opłaty i składki  
- odpisy na z.f.ś.s. 
- wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 

37.000 
6.380 

910 
80.000 
5.000 

27.000 
500 

3.190 
2.087 

230.000 
7.800 

710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
 

75.000 

71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 50.000 
 4300 - zakup usług pozostałych 50.000 
71095  Pozostała działalność 25.000 

 

 4300 - zakup usług pozostałych 25.000 
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

 
1.128.132 

75011  Urząd wojewódzki 39.860 
 4010 

4110 
4120 

- wynagrodzenie osobowe pracowników 
- składki na ubezpieczenie społeczne 
- składki na Fundusz Pracy 

33.305 
5.739 

816 
75022  Rada gminy 64.600 
 3030 

4210 
4300 
4410 

- róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 
- zakup materiałów i wyposaŜenia 
- zakup usług pozostałych 
- podróŜe słuŜbowe krajowe 

60.000 
2.500 
1.000 
1.100 

75023  Urząd gminy 987.593 
 4010 

4040 
4110 
4120 
4210 
4260 
4300 
4410 
4430 
4440 
6060 

- wynagrodzenie osobowe pracowników  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 
- składki na ubezpieczenie społeczne 
- składki na Fundusz Pracy 
- zakup materiałów i wyposaŜenia  
- zakup energii 
- zakup usług pozostałych 
- podróŜe słuŜbowe krajowe 
- róŜne opłaty i składki  
- odpisy na z.f.ś.s. 
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 

580.000 
47.500 

103.000 
15.500 
40.000 
5.700 

140.000 
14.000 
1.400 

14.493 
26.000 

75095  Pozostała działalność 36.079 

 

 4010 
4040 
4110 
4120 

- wynagrodzenie osobowe pracowników  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 
- składki na ubezpieczenie społeczne 
- składki na Fundusz Pracy 

20.900 
1.486 
3.860 

550 
  4300 

4440 
- zakup usług pozostałych 
- odpisy na z.f.ś.s. 

6.500 
2.783 

751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 
 

700 

75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 700  
 4110 

4120 
4300 

- składki na ubezpieczenie społeczne 
- składki na Fundusz Pracy 
- zakup usług pozostałych 

101 
14 

585 
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 

 
47.100 

75412  Ochotnicze straŜe poŜarne 47.100  
 3030 

4210 
4260 
4300 
4410 
4430 

- róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 
- zakup materiałów i wyposaŜenia  
- zakup energii 
- zakup usług pozostałych 
- podróŜe słuŜbowe krajowe 
- róŜne opłaty i składki 

8.000 
21.000 
4.400 

10.000 
1.200 
2.500 

756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 
POBOREM 

29.000 

75647  Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŜności budŜetowych 29.000  
 4100 

4210 
4300 

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 
- zakup materiałów i wyposaŜenia 
- zakup usług pozostałych 

25.000 
2.200 
1.800 

757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 
 

5.000 

75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego 5.000  
 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papier ów warto ściowych oraz po Ŝyczek i 

kredytów 
5.000 

801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 

2.441.557 

 80101  Szkoły podstawowe 1.469.641 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124  Poz.  
 

- 6626 - 

 3020 
4010 
4040 
4110 
4120 
4210 
4240 
4260 
4300 
4410 
4430 
4440 
6060 

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
- wynagrodzenie osobowe pracowników 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 
- składki na ubezpieczenie społeczne 
- składki na Fundusz Pracy 
- zakup materiałów i wyposaŜenia 
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek  
- zakup energii 
- zakup usług pozostałych 
- podróŜe słuŜbowe krajowe 
- róŜne opłaty i składki  
- odpisy na z.f.ś.s. 
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 

55.100 
888.500 

67.974 
181.800 

24.800 
64.000 
4.000 

18.000 
89.000 
4.000 
1.800 

64.667 
6.000 

80104  Przedszkola  235.113 
 3020 

4010 
4040 
4110 
4120 
4210 
4240 
4260 
4300 
4410 
4440 

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr odzeń 
- wynagrodzenie osobowe pracowników 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 
- składki na ubezpieczenie społeczne 
- składki na Fundusz Pracy 
- zakup materiałów i wyposaŜenia 
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜek 
- zakup energii 
- zakup usług pozostałych  
- podróŜe słuŜbowe krajowe 
- odpisy na z.f. ś.s. 

9.900 
134.100 

10.994 
26.990 
3.800 
5.100 
2.000 
4.400 

26.400 
900 

10.529 
80110  Gimnazjum 473.660 
 3020 

4010 
4040 
4110 
4120 
4210 
4240 
4440 

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
- wynagrodzenie osobowe pracowników 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 
- składki na ubezpieczenie społeczne 
- składki na Fundusz Pracy 
- zakup materiałów i wyposaŜenia 
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 
- odpisy na z.f.ś.s. 

24.750 
322.500 

22.776 
66.600 
9.000 

500 
2.000 

25.534 
80113  DowoŜenie uczniów do szkół 226.385 
 4010 

4040 
4110 
4120 
4210 
4300 
4430 
4440 

- wynagrodzenie osobowe pracowników  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 
- składki na ubezpieczenie społeczne  
- składki na Fundusz Pracy 
- zakup materiałów i wyposaŜenia 
- zakup usług pozostałych 
- róŜne opłaty i składki  
- odpisy na z.f.ś.s. 

35.600 
2.674 
6.580 

940 
30.000 

142.000 
7.200 
1.391 

80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14.258 
 2320 

 
4300 

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie 
porozumie ń między j.s.t. 
- zakup usług pozostałych 

4.000 
 

10.258 
80195  Pozostała działalność 22.500 

 

 3020 
4210 
4300 
4440 

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr odzeń 
- zakup materiałów i wyposaŜenia 
- zakup usług pozostałych 
- odpisy na z.f.ś.s. 

5.000 
2.100 
1.500 

13.900 
851   OCHRONA ZDROWIA 

 
55.245 

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55.245  
 3030 

4110 
4120 
4210 
4300 
4410 

- róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 
- składki na ubezpieczenie społeczne 
- składki na Fundusz Pracy 
- zakup materiałów i wyposaŜenia  
- zakup usług pozostałych 
- podróŜe słuŜbowe krajowe 

11.600 
2.000 

300 
5.000 

35.845 
500 

852   POMOC SPOŁECZNA 
 

555.807 

85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej 

8.000 

 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.000 
85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  201.000 
 3110 

4110 
- świadczenia społeczne  
- składki na ubezpieczenie społeczne 

184.556 
16.444 

85215  Dodatki mieszkaniowe 60.000 
 3110 - świadczenia społeczne 60.000 
85216  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 14.000 
 3110 - świadczenia społeczne 14.000 
85219  Ośrodki pomocy społecznej 141.051 
 4010 

4040 
4110 
4120 
4210 
4260 
4300 
4410 
4430 
4440 

- wynagrodzenie osobowe pracowników 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 
- składki na ubezpieczenie społeczne 
- składki na Fundusz Pracy 
- zakup materiałów i wyposa Ŝenia  
- zakup energii 
- zakup usług pozostałych 
- podróŜe słuŜbowe krajowe 
- róŜne opłaty i składki 
- odpisy na z.f.ś.s. 

70.710 
6.426 

14.032 
1.890 
8.490 
1.200 

33.400 
2.400 

300 
2.203 

85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.000 

 

 2830 - dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie zada ń zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publi cznych 

6.000 
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85295  Pozostała działalność 125.756 
 3110 - świadczenia społeczne 125.756 

854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 233.225 
85401  Świetlice szkolne 227.825 
 3020 

4010 
4040 
4110 
4120 
4210 
4260 
4300 
4410 
4440 

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr odzeń 
- wynagrodzenie osobowe pracowników  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 
- składki na ubezpieczenie społeczne 
- składki na Fundusz Pracy 
- zakup materiałów i wyposaŜenia 
- zakup energii 
- zakup usług pozostałych 
- podróŜe słuŜbowe krajowe 
- odpisy na z.f.ś.s. 

4.850 
145.500 

11.171 
29.100 
3.900 
3.000 

10.400 
10.900 

300 
8.704 

85495  Pozostała działalność 5.400 

 

 4210 
4300 
4440 

- zakup materiałów i wyposa Ŝenia 
- zakup usług pozostałych 
- odpisy na z.f.ś.s. 

1.820 
3.000 

580 
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 611.624 

90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 248.093 
 4010 

4040 
4110 
4120 
4210 
4260 
4300 
4410 
4430 
4440 
4590 

- wynagrodzenie osobowe pracowników 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 
- składki na ubezpieczenie społeczne 
- składki na Fundusz Pracy 
- zakup materiałów i wyposaŜenia 
- zakup energii 
- zakup usług pozostałych 
- podróŜe słuŜbowe krajowe 
- róŜne opłaty i składki 
- odpisy na z.f.ś.s. 
-  kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 

82.500 
3.021 

14.734 
2.095 

33.000 
74.000 
32.000 

700 
1.040 
2.783 
2.220 

90002  Gospodarka odpadami 131.534 
 4010 

4040 
4110 
4120 
4210 
4300 
4410 
4430 
4440 

- wynagrodzenie osobowe pracowników 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 
- składki na ubezpieczenie społeczne 
- składki na Fundusz Pracy 
- zakup materiałów i wyposaŜenia 
- zakup usług pozostałych 
- podróŜe słuŜbowe krajowe 
- róŜne opłaty i składki 
- odpisy na z.f.ś.s. 

35.800 
2.503 
6.600 

940 
20.000 
59.500 

300 
4.500 
1.391 

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 100.000 
 4260 

4300 
- zakup energii 
- zakup usług pozostałych 

70.000 
30.000 

90095  Pozostała działalność 131.997 

 

 4010 
4040 
4110 
4120 
4210 
4300 
4410 
4440 
6050 

- wynagrodzenie osobowe pracowników 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 
- składki na ubezpieczenie społeczne 
- składki na Fundusz Pracy 
- zakup materiałów i wyposaŜenia 
- zakup usług pozostałych 
- podróŜe słuŜbowe krajowe 
- odpisy na z.f.ś.s. 
- wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 

64.800 
7.750 

12.500 
1.780 

20.000 
10.000 
2.500 
2.667 

10.000 
921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 
138.500 

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 130.000 
 2550 - dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 130.000 
92116  Biblioteka 8.500 

 

 2550 - dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 8.500 
926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

 
15.000 

92695  Pozostała działalność 15.000  
 4210 

4300 
4410 
4430 

- zakup materiałów i wyposa Ŝenia  
- zakup usług pozostałych 
- podróŜe słuŜbowe krajowe 
- róŜne opłaty i składki 

4.700 
7.500 
1.000 
1.800 

   WYDATKI OGÓŁEM  
z tego: 

6.100.520 

   a/ wydatki bieŜące,  w tym: 
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
    - dotacje 
    - wydatki na obsługę długu 
b/ wydatki maj ątkowe, w tym: 
    - wydatki inwestycyjne 

5.763.720 
3.238.131 

218.500 
5.000 

336.800 
336.800 
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Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XIV/64/04 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 30 marca 2004 r. 

 
 

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie  
i innych zada ń zleconych ustawami na 2004 rok 

 
                                                                                                                                w złotych 
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 
Dochody Wydatki Dochody do 

przekazania 
do bud Ŝetu 
państwa 

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
 

39.860 39.860 8.000 

75011  Urząd wojewódzki 39.860 39.860 8.000 
2350 - dochody budŜetu państwa związane z realizacją zadań 

zleconych j.s.t. 
x x 8.000 

 
 

2010 
4010 
4110 
4120 

- dotacja celowa 
- wynagrodzenie osobowe pracowników 
- składki na ubezpieczenie społeczne 
- składki na Fundusz Pracy 

39.860 
x 
x 
x 

x 
33.305 
5.739 

816 

x 
x 
x 
x 

751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ 

700 700 x 

75101  Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej 700  700 x  
 2010 

4110 
4120 
4300 

- dotacja celowa 
- składki na ubezpieczenie społeczne 
- składki na Fundusz Pracy 
- zakup usług pozostałych 

700 
x 
x 
x 

x 
101 
14 

585 

x 
x 
x 
x 

852   POMOC SPOŁECZNA 
 

276.000 276.000 x 

85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob y 
pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

8.000 8.000 x 

 2010 
4130 

- dotacja celowa 
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 

8.000 
x 

x 
8.000 

x 
x 

85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz enia 
społeczne 

181.000 181.000 x 

 2010 
3110 
4110 

- dotacja celowa 
- świadczenia społeczne 
- składki na ubezpieczenia społeczne 

181.000 
x 
x 

x 
164.556 

16.444 

x 
x 
x 

85316  Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 14.000  14.000 x 

 

 2010 
3110 

- dotacja celowa 
- świadczenia społeczne 

14.000 
x 

x 
14.000 

x 
x 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 73.000 73.000 x  
 2010 

4010 
4110 
4120 

- dotacja celowa 
- wynagrodzenie osobowe pracowników 
- składki na ubezpieczenia społeczne  
- składki na Fundusz Pracy 

73.000 
x 
x 
x 

x 
60.510 
11.007 
1.483 

x 
x 
x 
x 

900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.110 2.110 x 
90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.110 2.110 x  
 2010 

4260 
4300 

- dotacja celowa 
- zakup energii 
- zakup usług pozostałych 

2.110 
x 
x 

x 
1.456 

654 

x 
x 
x 

   RAZEM 318.670 318.670 8.000,- 

                                                                           
 
 

Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr XIV/64/04 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 30 marca 2004 r. 

 
Wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumie ń 

z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego na 2004 rok 
w złotych 

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Wydatki 
600 60014  Drogi publiczne powiatowe 70.000 
  2320 - dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie 

porozumień między j.s.t. 
70.000 

801 80146  Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli 
 

4.000 

  2320 - dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie 
porozumień między j.s.t. 

4.000 

   RAZEM 74.000 
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Załącznik Nr 5 
do Uchwały Nr XIV/64/04 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 30 marca 2004 r. 

 
Wydatki inwestycyjne gminy w roku bud Ŝetowym 2004 

                                    w złotych 
Planowane nakłady 

w tym źródło 
finansowania 

Dział Rozdział § Nazwa zadnia inwestycyjnego i jego  lokalizacja Ł ączne 
nakłady 

finansowe  
Rok 
bud Ŝetowy 
2004 środki własne 

Jednostka 
organizacyjna 

realizuj ąca 
zadanie 

600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej Liski - Grabnik 10.000 10.000 10.000 UG 
600 60016 6050 Budowa drogi gminnej we wsi Szczecinowo 10.000 10.000 10.000 UG 
600 60016 6050 Odwodnienie ulicy Leśnej w Starych Juchach 10.000 10.000 10.000 UG 
700 70095 6050 Modernizacja pokrycia dachowego budynku komunalnego 

w Starych Juchach przy ulicy Mazurska 2 
60.000 60.000 60.000 UG 

700 70095 6050 Remont budynku komunalnego w Starych Juchach przy 
ulicy Mazurskiej 9 

80.000 80.000 80.000 UG 

700 70095 6050 Remont budynku komunalnego w Starych Juchach przy 
ulicy Orzeszkowej 1  

90.000 90.000 90.000 UG 

700 70095 6060 Zakup kotła c.o. do budynku komunalnego przy ulicy 
Orzeszkowej 1 

7.800 7.800 7.800 UG 

750 75023 6060 Zakup komputera i dwóch oprogramowań komputerowych 
w urzędzie gminy 

16.000 16.000 16.000 UG 

750 75023 6060 Modernizacja serwera 10.000 10.000 10.000 UG 
801 80101 6060 Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół Samorządowych w 

Starych Juchach 
6.000 6.000 6.000 ZSS 

   OGÓŁEM 299.800 299.800 299.800  

 
 
Załącznik Nr 6 
do Uchwały Nr XIV/64/04 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 30 marca 2004 r. 

 
Wydatki zwi ązane z realizacj ą wieloletnich programów inwestycyjnych 

                                      w złotych 
Planowane nakłady 

w tym źródło 
finansowania 

Dział Rozdzi
ał 

 
 
§ 

 
 

Nazwa zadnia inwestycyjnego i jego 
lokalizacja 

Łączne nakłady 
finansowe 
(6 + 8 + 9) 

Rok 
bud Ŝetowy 

2004 środki własne 

 
2005 r. 

 
2006 r. 

Jednostka 
organizac

yjna 
realizuj ąc
a zadanie 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 
010 01010 6050 Wodociąg wiejski we wsi Orzechowo 1.167.100 x x 290.000 877.100 UG 
010 01010 6050 Wodociąg wiejski we wsi Liski 458.000 x x x 458.000 UG 
010 01010 6050 Modernizacja stacji wodociągowej w 

Starych Juchach 
700.000 x x x 700.000 UG 

600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej Skomack 
Wielki – Ostrów 

150.000 27.000 27.000 123.000 x UG 

900 90001 6050 Kanalizacja sanitarna we wsi Liski etap II 400.000 x x x 400.000 UG 
900 90095 6050 Budowa zaplecza sanitarnego na 

komunalnym obiekcie rekreacyjno – 
sportowym 

70.000 10.000 10.000 60.000 x UG 

   OGÓŁEM 2.945.100 37.000 37.000 473.000 2.435.100  

 
 

 
Załącznik Nr 7 
do Uchwały Nr XIV/64/04 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 30 marca 2004 r. 

 
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania na dwyŜki bud Ŝetowej 

                                                                                  w złotych 
 

LP 
 

Treść 
Klasyfikacja 

przychodów i rozchodów 
 

Plan na 2004 
1. Planowane dochody  6.200.520 
2. Planowane wydatki  6.100.520 
 NadwyŜka (1 – 2)  100.000 
 Deficyt (1 – 2)  x 
I. FINANSOWANIE   
Przychody ogółem:  x 
1. Kredyty zaciągane w bankach krajowych § 9520 x 
2. PoŜyczki (uzyskane) § 9520 x 
3. Spłaty poŜyczek udzielonych § 9550 x 
4. Prywatyzacja majątku j.s.t. § od 9410 do 9440 x 
5. NadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych § 9570 x 
6. Obligacje j.s.t. oraz związków komunal. § 9110 x 
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7. SprzedaŜ papierów wartościowych § 9310 x 
8. Inne źródła  x 
Rozchody ogółem:  100.000 
1. Spłata kredytu § 9920 x 
2. Spłata poŜyczek § 9950 100.000 
3. PoŜyczki udzielone § 9920 x 
4. Lokaty w bankach § 9940 x 
5. Wykup papierów wartościowych § 9820 x 
6. Wykup obligacji samorządowych § 9710 x 
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 9950 x 

                                                                    
 

Załącznik Nr 8 
do Uchwały Nr XIV/64/04 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 30 marca 2004 r. 

Prognoza kwoty długu gminy 
                                                                                                              w złotych 

Przewidywany stan na koniec roku LP Rodzaj zadłu Ŝenia Wykonanie 
na koniec 
31.12.2003 

2004 2005 2006 

1. Wyemitowane papiery wartościowe x x x x 
2. Kredyty x x x x 
3. PoŜyczki 200.000 100.000 x x 
4. Przyjęte depozyty x x x x 
5. Wymagalne zobowiązania 31.834 x x x 

1/ jednostek budŜetowych  3.044 x x x 
2/ wynikające z: 28.790 x x x 
    a/ ustaw x x x x 
    b/ orzeczeń sądu x x x x 
    c/ udzielonych poręczeń i gwarancji x x x x 

           

    d/ innych tytułów 28.790 x x x 
6. Łączna kwota długu na koniec roku budŜetowego 231.834 100.000 x x 
7. Dochody ogółem 6.200.520 6.110.000 6.100.000 6.080.000 
8. Procentowy udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku 3,74 1,64 x x 

 
 

Załącznik Nr 9 
do Uchwały Nr XIV/64/04 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 30 marca 2004 r. 

 
Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok                       

                                                                                                                                                             w złotych 
Przychody  

Wyszczególnienie 
Stan środków 
obrot. na 
pocz. roku 

ogółem w tym: 
dotacje z 
bud Ŝetu 

 
Wydatki 

Stan 
środków 
obrot. na koniec 
roku 

Świetlice szkolne 
(rozdz. 85401) 
Ŝywienie w stołówkach szkolnych 

 
21.392 

 
159.420 

 
x 

 
171.100 

 
9.712 

 
 
 
Załącznik Nr 9a 
do Uchwały Nr XIV/64/04 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 30 marca 2004 r. 

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok 

LP Wyszczególnienie 
 

Plan na 2004 r. 

I Stan funduszu na początek roku, 
w tym: 

21.392 

1. 
2. 
3. 

środki pienięŜne 
zapasy magazynowe 
naleŜności 

12.604 
852 

7.936 
II Przychody 159.420 
1. 
2. 
3. 

§ 0690 – wpływy z róŜnych opłat 
§ 0830 – wpływy z usług 
§ 0920 – pozostałe odsetki 

1.400 
158.000 

20 
III. Wydatki 171.100 
1. 
2. 
3. 

§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia 
§ 4220 – zakup środków Ŝywności 
§ 4300 – zakup usług pozostałych 

5.000 
164.000 

2.100 
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku,  

w tym: 
9.712 

1. 
2. 

środki pienięŜne 
zapasy magazynowe 

6.102 
3.610 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124  Poz.  
 

- 6631 - 

Załącznik Nr 10 
do Uchwały Nr XIV/64/04 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 30 marca 2004 r. 

 
 

Dotacje dla samorz ądowych instytucji kultury w roku 2004 
                                                                    w złotych 

Dział Rozdz. Nazwa instytucji Zadania Kwota dotacji 
921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 
  

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GOK i 
świetlice wiejskie) 

 130.000 

  - dofinansowanie bieŜącej działalności oraz utrzymania obiektów:  
GOK i świetlic wiejskich, 
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 
- dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych, festynów, 
konkursów zgodnie z „Kalendarzem imprez na 2004rok”, 
- dofinansowanie stałych form działania – koła zainteresowań i 
zespoły 

32.000 
 

70.000 
16.000 

 
12.000 

92116 Biblioteka  8.500 

 

  - dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Starych Juchach w tym:  
- zakup ksiąŜek i czasopism 
- zakup programu komputerowego  

2.600 
 

3.900 
2.000 

  OGÓŁEM Kwota dotacji dla instytucji kultury   138.500 

 
 
 

Załącznik Nr 11 
do Uchwały Nr XIV/64/04 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 30 marca 2004 r. 

 
 

Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom n ie zaliczanym do sektora finansów publicznych 
i nie działaj ących w celu osi ągni ęcia zysku w roku 2004 

 
 
                                    w złotych 

LP. Nazwa zadnia Kwota dotacji 
1. Świadczenia specjalistyczne usług opieku ńczych z zakresie ochrony zdrowia 6.000 
 OGÓŁEM KWOTA DOTACJI 6.000 

 
 
 
Załącznik Nr 12 
do Uchwały Nr XIV/64/04 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 30 marca 2004 r. 

 
 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok 
 
                                                                                            w złotych 

LP Wyszczególnienie Plan na 2004 r 
I Stan funduszu na pocz ątek roku 

w tym: 
11.327 

1. - środki pienięŜne 11.327 
II Przychody 9.800 
1. § 069 – wpływy z róŜnych opłat 9.800 
III Wydatki 19.600 
 § 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia  

§ 4300 – zakup usług pozostałych 
§ 4410 – podróŜe słuŜbowe krajowe 

8.400 
10.700 

500 
IV Stan funduszu na koniec roku 

w tym: 
1.527 

1. - środki pienięŜne 1.527 
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1585 

UCHWAŁA Nr XVIII/149/04 

Rady Gminy w Iławie 

z dnia 23 kwietnia 2004 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu Gminy za 2003 rok  

i udzielenia absolutoriom Wójtowi Gminy za 2003 rok . 

 

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 
136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 
148 z późn zm./)oraz mając na względzie wniosek Komisji 
Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową w Olsztynie Rada Gminy w Iławie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Rada Gminy w Iławie po rozpatrzeniu 

sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Iława za rok 
2003 biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komisji 

Rewizyjnej w przedmiocie wykonania budŜetu Gminy 
Iława i jej wniosek w sprawie udzielenia absolutorium za 
2003 rok oraz dysponując pozytywną opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Olsztynie Rada Gminy w Iławie 
udziela absolutorium Wójtowi Gminy Iława za 2003 rok. 

 
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Roman Piotrkowski 

 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopad a 1998 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Iław a 
przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie opisowe z wyko nania bud Ŝetu gminy za 2003 rok. 
 

I. Część ogólna 
 
BudŜet Gminy Iława na 2003 rok został uchwalony 31 stycznia 2003 roku uchwałą IV/26/03 r. w następujących kwotach: 
po stronie dochodów – 15.631.816,- zł 
po stronie wydatków – 16.565.376,- zł 
oraz planowanym deficycie w wysokości 933.560,- zł. 
Planowane dochody i wydatki ulegały w ciągu roku zmianom. Decyzję o zmianie planu budŜetu gminy podejmowała Rada 
Gminy w formie uchwał( Rada podjęła w 2003 roku 9 uchwał dotyczących wprowadzenia zmian do budŜetu gminy ), oraz 
Wójta Gminy wydał 3 Zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian do budŜetu gminy. 
Po wprowadzeniu tych zmian plan na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniósł: 
po stronie dochodów - 16.269.973,- zł 
po stronie wydatków – 17.186.773,- zł, 
oraz planowanym deficycie – 916.800,- zł. 
Faktyczne wykonanie dochodów na dzień 31.12.2003 roku -16.248.186,- zł.(co stanowi 99,9% w stosunku do dochodów 
planowanych) W stosunku do roku 2002 nastąpił wzrost dochodów o kwotę 1.350.155,- zł, (tj. 7% wyŜszy ) 
Faktyczne wykonanie wydatków na dzień 31.12.2003 roku wyniosło -15.704.612-,- zł (co stanowi 91,4% w stosunku do planu 
po zmianach. 
Rok 2003 zamknął się nadwyŜką budŜetową w wysokości 543.574,- zł. 
 
1. DOCHODY BUDśETOWE 
 
W ciągu roku budŜetowego plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę- 638.157,- zł. 
Realizację dochodów budŜetowych Gminy Iława po dokonanych zmianach w ciągu roku przedstawia załącznik Nr 1. 
Analizując realizację planu dochodów budŜetowych naleŜy stwierdzić: 
- Źródłem zwiększonych dochodów budŜetowych były: 

1) w dziale 010- Rolnictwo- kwota- 63.900,- zł, z tytułu: 
a) Wpłata eksploatatora sieci wodociągowej (HYDRO) – 63.900,- zł 

2) w dziale 600 –Transport- kwota- 299.064- zł, z tytułu: 
a) dotacji z SAPARD na budowę drogi Franciszkowo 299.064,- zł. 

3) w dziale 750 – Administracja Publiczna – kwota- 63.053,- zł,- z tytułu: 
a) zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego – 53.453,- zł, 
b) wpłata Komitetu Budowy Szkoły we Wikielcu – 7.100,- zł, 
c)  darowizna PKO BP na projekt budowy szkoły we Wikielcu – 2.500,- zł 

4) w dziale 751- Urzędy Naczelnych Organów Władzy-kwota- 38.421,- zł, z tytułu: 
a) dotacji celowej na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum - 32.798,- zł 
b) dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z ponownymi wyborami – 5.623,- zł. 
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5) w dziale 758 –RóŜne Rozliczenia – kwota- 670.155,- zł,- zł, z tytułu: 
a) zwiększenia subwencji oświatowej – 638.400,- zł 
b) zwiększeniu subwencji rekompensującej –31.755,- zł, 

6)  w dziale 801 – Oświata i Wychowanie – kwota –122.152,- zł, z tytułu: 
a) dofinansowania ze środków PFRON budowy sali sportowej w Rudzienicach – 67.348,- zł. 
b) dotacji celowej na sfinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli –6.936,- zł 
c) dotacji celowej na zadania zlecone (wyprawki szkolne) – 6.389,- zł. 
d)  dofinansowanie z PAOW (remont szkół Gromoty i Gałdowo) – 41.479,- zł 

8)  w dziale 853 – Opieka Społeczna –kwota –343.572,- zł, z tytułu; 
a) dotacji celowej na zasiłki i zapomogi –110.018,- zł, 
b) dotacji celowej na zapomogi suszowe – 25.472,- zł, 
c) dotacji celowej na dodatki mieszkaniowe-38.531,- zł 
d) dotacji celowej na doŜywianie – 150.829,- zł 
e) dotacji celowej na zadania zlecone (wyprawki szkolne) – 7.110,- zł, 
f) dofinansowanie z Agencji Własności Skarbu Państwa na doŜywianie dzieci z rodzin popegerowskich – 11.612,- zł. 

9)  w dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – kwota 11.751,- zł z tytułu wynajmu świetlic (sołectwa) 
 
- W 2003 roku nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów, z tytułu: 

a) Zmniejszenie dotacji z PAOW (dokształcanie nauczycieli – 124.700,- zł, 
b) Zmniejszenie wpływów ze sprzedaŜy mienia o kwotę 250.000,- zł, 
c) Zmniejszenie dotacji (kontrakt) - 584.211,- zł 
d) zmniejszenie dotacji na oświetlenie – 15.000,- zł. 

 
BudŜet Gminy – po stronie dochodów – został wykonany w wysokości 16.248.186,- zł co stanowi 99,9% wykonania planu. 
 
 
Wykonanie dochodów własnych, dotacji i subwencji przedstawia poniŜsza tabela:(porównanie do 2001 roku) 
 

Wyszczególnienie Plan na początek 
roku 

2003 r. 

Plan po 
Zmianach 

31.12.2003 r. 

Wykonanie 
na 31.12.2003 r. 

Wykonanie 
na 31.12.2002 r 

% 
/4: 3/ 

1 2 3 4 5 6 
DOCHODY OGÓŁEM: 15.631.816 16.269.973 16.248.186 14.898.707 99,9 
I Dochody własne w tym: 6.261.637 6.161.953 6.147.740 5.794.622 99,8 
Podatki i opłaty:od: 3.996.100 3.996.100 3.950.690 3.778.547 98,9 
- Nieruchomości 
- Leśny 
- Rolny 
- Transportowy 
- Podatek od psów 
- Karta podatkowa 
- Pod.cyw-prawny 
- Od darowizn 
- Opłata miejscowa 
- Działalność gosp. 
- Opłata skarbowa 
- Opłata eksploatacyjna 

2.700.00 
260.000 
780.000 
106.100 

10.000 
6.000 

50.000 
0 

6.000 
10.000 
60.000 
8.000 

2.700.000 
260.000 
780.000 
106.100 

10.000 
6.000 

50.000 
0 

6.000 
10.000 
60.000 
8.000 

2.476.141 
305.503 
839.995 

90.184 
11.265 
5.373 

124.489 
6.011 
7.723 

13.650 
52.525 
17.831 

2.451.603 
312.507 
741.107 

89.775 
8.541 
6.771 

97.982 
3.584 
6.624 
8.898 

40.945 
10.210 

91,7 
117,5 
107,7 
85,0 

112,6 
89,5 

248,0 
0 

135,5 
135,5 
87,5 

222,8 
Udział w podatkach stanowiących dochód budŜetu 
państwa, w tym: 

1.012.137 1.012.137 968.872 889.333 95,7 
 

- Dochodowy od osób fizycznych 
- Dochodowy od osób prawnych 

995.137 
17.000 

995.137 
17.000 

924.389 
44.483 

854.796 
34.537 

93,0 
261,0 

Dochody z majątku Gminy, w tym: 936.300 698.051 629.808 597.644 91,0 
- Czynsz z tyt. DzierŜaw 
- Czynsz z tyt. Najmu mieszkań 
- ze sprzedaŜy mienia 
- uŜytkowanie wieczyste 

18.000 
12.000 

900.000 
6.300 

29.751 
12.000 

650.000 
6.300 

46.724 
11.329 

566.900 
4.855 

18.080 
10.829 

560.308 
6.177 

157,0 
94,4 
87,2 
77,1 

Pozostałe dochody 317.100 455.665 598.370 529.098  
II Dotacje, w tym: 2.096.535 2.164.221 2.156.647 2.795.703 99,6 
- § 203-zadania własne 
- § 201-zadania celowe 
- § 633-inwestycyjne 
- § 626-fundusze celowe 

151.124 
1.145.411 

800.000 
0 

264.199 
1.317.821 

514.853 
67.348 

264.199 
1.310.247 

514.853 
67.348 

385.365 
1.382.017 

670.521 
357.800 

100,0 
99,4 

100,0 
x 

III Subwencje, w tym: 7.273.644 7.943.799 7.943.799 6.308.382 100,0 
- -oświatowa 
- -ogólna 
- -drogowa i rekompensująca 

6.303.800 
215.503 
754.341 

6.942.200 
215.503 
786.096 

6.942.200 
215.503 
786.096 

5.466.197 
5.358 

836.827 

 

 
Struktura wykonanych dochodów ogółem przedstawia si ę następuj ąco: 
DOCHODY OGÓŁEM - 16.248.186- zł – 100,0 %   2002 r. 14.898.707 
1. -dochody własne - 6.147.740,- zł - 37,8 %   - 2002 r. – 5.794.622,- zł – 38,9% 
2. -dotacje - 2.156.647,- zł- 13,3 %     - 2002 r. - 2.795.703,- zł –18,7% 
3. - subwencje - 7.943.799,- zł- 48,9 %   - 2002 r. - 6.308.382,- zł – 42,4% 
 
1. DOCHODY WŁASNE. 
 
Analizując wykonanie dochodów własnych według waŜniejszych źródeł pochodzenia naleŜy stwierdzić: 
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Podatek od nieruchomo ści 
Wykonanie tego podatku w wysokości 2.476.141, - zł,(tj. -91,7% w stosunku do planu, który wynosił 2.700.000,- zł) 
Udział tego podatku w dochodach wykonanych ogółem- wynosi 15,4 % a w dochodach wykonanych własnych – 40,2 %. 
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na planowane 600.000,- zł wykonano w wysokości 452.176,- zł(w tym: wpłaty 
bieŜące wyniosły 393.457,- zł a zaległe 60.319,- zł). 
Stan zaległości na koniec 2003 r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych zamknął się kwotą 198.978- zł. Są one 
systematycznie windykowanie. W stosunku do przypisu wykonanie tego podatku w 2003 roku wyniosło 69,9%. Wójt Gminy -
korzystając ze swoich uprawnień - dokonał umorzeń tego podatku na ogólną kwotę 158.551,- zł. 
Podatek od nieruchomości od osób prawnych planowany w wysokości 2.100.000,- zł został ostatecznie wykonany w 
wysokości 2.023.965,- zł, co stanowi 96,4 % planu. Zaległości na koniec 2003 roku wynoszą 129.379,- zł, i jak w innych 
przypadkach będą windykowane. Dokonano umorzeń podatku na kwotę 53.694 - zł 
1) Podatek rolny 
Wykonanie podatku rolnego od osób fizycznych (788.536,- zł tj.- 78,0 % w stosunku do przypisu) Wśród uzyskanych 
dochodów z tego tytułu wpłaty bieŜące stanowią 695.482,- zł a zaległe 93.888,- zł. Zaległości na koniec 2003 roku wynoszą 
225.099,- zł. Wójt Gminy w 2003 roku -korzystając ze swoich uprawnień – umorzył podatek rolny na kwotę 50.351,- zł. 
Wpłaty z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 51.459,- zł, z tego: wpłaty bieŜące 49.961,- zł a zaległe 2.000,- zł. 
2) Podatek le śny 
Realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego wyniosła 117,5%. Na zaplanowaną kwotę- 260.000,- zł wpłynęła – 305.503,- zł 
Udział tego podatku w wykonanych dochodach ogółem wynosi- 1,9 %, a w dochodach własnych – 5,0 % 
3) Podatek od środków transportowych. 
Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 106.100,- zł wyniosły 90.184,- zł co stanowi 
85% 
Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 24.400,- zł. 
Udział tego podatku w dochodach budŜetu gminy jest niewielki i wynosi- 0,6 % w stosunku do dochodów ogółem a do 
dochodów własnych- 1,5 %. 
5)  Podatki od spadków i darowizn, opłata skarbowa, podatek od czynno ści cywilnoprawnych, podatek w formie 
karty podatkowej:  realizowane są przez urzędy skarbowe a ich wysokość praktycznie jest niemoŜliwa do oszacowania: 
- opłatę skarbowa – na planowaną 60.000,- zł wykonano w wysokości 52.525,- zł,- podatek od czynności cywilnoprawnych 
na planowaną 50.000 wykonano w wysokości 124.489,- zł, 
- karta podatkowa - na planowaną kwotę 6.000,- zł wpłynęło 5.375,- zł, co stanowi 89,6 % 
- z tytułu podatku od spadków i darowizn wpłynęła kwota 6.011,- zł 
6)  Udziały w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu państwa: 
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowane do przekazania przez Ministerstwo Finansów – 
995.137,- zł na konto gminy ostatecznie wpłynęła kwota - 924.389,- zł, co stanowi 93,0 % w stosunku do planu (w stosunku 
do dochodów wykonanych ogółem - 5,7 % a do dochodów własnych – 15,0 %.) 
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 44.483,- zł 
7) Dochody z maj ątku gminy. 
Dochody z tego tytułu zaplanowano(po zmianach) na kwotę – 698.051,- zł. Zostały one wykonane w wysokości 629.808,- 
zł,(co stanowi 90,2 % planu. Ich udział w stosunku do dochodów wykonanych ogółem stanowi – 3,9 % a do własnych 10,2 %. 
Z tytułu czynszów dzierŜawnych, uŜytkowania wieczystego, czynszów najmu wpłynęła do budŜetu gminy kwota 62.908,- zł. 
NajwaŜniejszą jednak pozycją wśród tej grupy dochodów są dochody ze sprzedaŜy mienia, w tym: 
- sprzedaŜy gruntów rolniczych, działek rekreacyjnych za kwotę 427.833,- zł, między innymi 
- działki Nr 37,6 o pow. 0,07834 ha w Woli Kamieńskiej –kwota- 4.270,- zł 
- działki Nr 597, 456 o pow. 0,1846 ha i 0.49ha w Zabrowie - kwota 22.000,- zł 
- działki Nr 46,4 o pow. 2,55 ha w Nejdykach- kwota – 4.530,- zł 
- działki Nr 206/10 i 234/41o pow. 0,1623ha i 0,0353ha w Nowej Wsi –kwota – 36.600,- zł 
- działka Nr 101/11, 101/10, 239/3 i 239/48, o pow. 0,0903 ha, 0.0951 ha, 3.5183, ha 4.1179 ha w Siemianach – kwota – 

201.900,- zł 
- działki Nr 92/5, 02/7 i 92/8, 92/9 o pow. 0.0706 ha, 0.2090ha, 0.2097ha,0.2095ha we wsi Radomek - kwota 28.059,- zł 
- działki Nr 197/4 o pow.0.1337 ha we wsi Franciszkowo – kwota 6.640,- zł 
- innych działek na terenie gminy i tak: Gardzień działka Nr 101/1, Gulb działka Nr78/4, 78/5,78/7, Makowo działka Nr 23/5, 

Frednowy działka Nr 288/2, oraz działka w Kamieniu (sprzedana w grudniu 2002 roku) za ogólna kwotę 123.834,- zł 
-  z tytułu spłat rat za nabyte lokale – 35.955- zł 
-  z tytułu spłat rat za nabyte autobusy i sprzedaŜ samochodu - 22.138,- zł. 
8) Pozostałe dochody 
Z tego tytułu planowano wpływy w kwocie – 302.605,- zł a wykonanie faktyczne wyniosło 598.370,- zł,co stanowi 197,7 % 
planu. W stosunku do dochodów wykonanych ogółem stanowi to 3,7 %,a do dochodów własnych 9,7 %. 
Dochody te uzyskano z następujących źródeł: 
- środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie budowy sali sportowej w szkole w Rudzienicach- kwota – 

100.000,- zł 
- środki z Agencji Własności Skarbu Państwa doŜywiane uczniów- kwota – 11.612,- zł. 
- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych-kwota- 144.652,- zł 
- opłaty za wyraŜenie zgody na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz wpłata eksploatatora za 

uŜytkowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - kwota – 85.619,- zł 
- opłaty za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i kolczykowanie –kwota- 6.788,- zł 
- dochody z czynszu łowieckiego - kwota– 8.185,- zł 
- wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach opracowania zmian do projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego -kwota – 53.453,- zł 
- wpłaty Komitetu i banku PKO BP na projekt szkoły - 9.600,- zł, 
- róŜne dochody (specyfikacje, prowizje itp.)-kwota – 4.208,- zł 
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- dochody z jednostek - kwota- 59.849,- zł 
- odsetki od podatków - kwota– 62.876,- zł 
- odsetki od lokat bankowych- kwota – 51.528,- zł 
 
2. DOTACJE. 
Planowane dotacje w wysokości 2.096.535,- zł zostały w ciągu roku zwiększone o kwotę 67.686,- zł 
Wykonanie dochodów z tytułu dotacji wyniosło ostatecznie 2.156.647.- zł, co stanowi 99,6% planu, zaś w stosunku do 
dochodów wykonanych ogółem –13,3% 
 

Wykonanie dochodów i wydatków zwi ązanych z realizacj ą zadań administracji rz ądowej i innych  
zadań zleconych gminie ustawami przedstawia poni Ŝsza tabela. 

 
Dochody  

Dz. 
 

Rozdział. 
 
§ Nazwa Plan 

Wykonanie 
Dochodów za 2003 r. 

Wykonanie wydatków za 
2003 rok. 

853   Opieka Społeczna 1.180.714 1.173.344 1.173.344 
853 85314 

85313 
85316 
85319 
85395 

201 
201 
201 
201 
201 

Zasiłki 
Składki zdrowotne 
Zasiłki 
GOPS 
Wyprawki 

950.094 
30.475 
37.513 

130.050 
7110 

25.472 

950.094 
23.530 
37.088 

130.050 
7.110 

25.472 

950.094 
23.530 
37.088 

130.050 
7.110 

25.472 
750   Administracja publiczna 65.745 65.745 65.745 
 75011  Urzędy Wojewódzkie 65.745 65.745 65.745 
751   Naczelne Org. Władzy 39.973 39.769 39.769 
 75101 

75109 
75110 

201 
201 
201 

Rejestry wyborców 
Ponowne wybory 
Referendum 

1.552 
5.623 

32.798 

1.552 
5.623 

32.594 

1.552 
5.623 

32.594 
801   Oświata i Wychowanie 6.389 6.389 6.389 
 80101 201 Dotacje – wyprawki 6.389 6.389 6.389 
900   Gospodarka Komun. 25.000 25.000 25.000 
 90015 201 Dotacja – oświetlenie 25.000 25.000 25.000 
   Razem: 1.317.821 1.310.247 1.310.247 

 
Dotacje celowe na realizację zadań własnych zostały przekazane gminie w wysokości – 264.199,- zł, co stanowi 100% planu 
- na dofinansowanie doŜywiania dzieci i młodzieŜy szkolnej przekazano kwotę – 150.829,- zł 
- na dodatki mieszkaniowe przekazano kwotę- 38.531,- zł 
- na dofinansowanie ZFŚS dla nauczycieli przekazano kwotę– 33.360,- zł, 
- dotacje z PAOW – remont szkół (Gałdowo i Gromoty) – 41.479,- zł. 
 
Dotacje na zadania inwestycyjne przekazano w wysokości tj. 582.201,- zł, 
- dofinansowanie SAPARD budowa drogi Franciszkowie – 299.064,- zł, 
- rozbudowa Gimnazjum Ząbrowo (kontrakt) – 215.789,- zł 
- dofinansowanie do budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzienicach z PFRON -67.348,- zł 
 
3. SUBWENCJE. 
Subwencje w ciągu roku uległy zwiększeniu o 9,2 % i zostały wykonane w 100 % w stosunku do planu po zmianach. 
Subwencja oświatowa została przekazana w wysokości– 6.942.200,- zł,(wzrost do planu pierwotnego 9,2%) ogólna w 
wysokości - 215.503,- zł, drogowa i rekompensująca w wysokości- 786.096,- zł. Razem subwencje stanowią 48,9% 
dochodów wykonanych. ogółem 
 
II WYDATKI BUDśETOWE 
 
Plan wydatków budŜetowych na początku 2003 roku wynosił –16.565.376,- zł; po dokonanych zmianach w ciągu roku wzrósł 
do planowanej kwoty- 17.186.773,- zł. 
Faktyczne zaś wykonanie wydatków budŜetowych wyniosło –15.704.612,- zł, (co stanowi 91,4 % w stosunku do planu po 
zmianach i 94,8 % - przed zmianami). 
Wśród wszystkich zrealizowanych wydatków budŜetowych 
A. 13.699.409,- zł – stanowiły wydatki bieŜące (87,2 %) 
B.  2.005.203,- zł – stanowiły wydatki inwestycyjne (12,8 %) 
 
Realizację wydatków budŜetowych Gminy Iława, po dokonanych zmianach w ciągu roku przedstawia załącznik Nr 2. 
 
A. PoniŜsza tabela przedstawia plan, zmiany planu i wykonanie wydatków bieŜących i inwestycyjnych: 
 

 
W tym wydatki: 

DZ Wyszczególnienie Plan na 
31.12.2003 

Plan po zmianach 
31.12.2003 r 

Wykonanie 
31.12.2003 r 

BieŜące Inwestyc. 
1 2 3 4 5 6 7 

010 Rolnictwo i Łowiectwo 59.100 123.500 110.889 61.358 49.531 
020 Leśnictwo 5.000 5.000 4.692 4.692 X 
600 Transport 857.950 889.088 830.730 225.402 605.328 
700 Gospodarka mieszkaniowa 60.000 50.126 45.864 45.864 X 
710 Działalność usługowa 75.400 136.853 136.781 136.781 X 
750 Administracja Publiczna 2.005.340 1.983.395 1.741.094 1.720.434 20.660 
751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 1.552 39.973 39.767 39.767 X 
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754 Bezpieczeństwo i O. PrzeciwpoŜarowa 122.700 127.060 117.124 117.124 X 
757 Obsługa Długu Publicznego 650.000 600.000 279.652 279.652 X 
758 RóŜne rozliczenia 120.000 70.000 X X X 
801 Oświata i Wychowanie 9.758.994 9.981.736 9.384.754 8.105.346 1.279.408 
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 355.671 341.129 309.444 309.444 X 
853 Opieka Społeczna 1.617.021 1.968.593 1.921.380 1.919.290 2.090 
851 Ochrona Zdrowia 180.000 115.000 110.632 110.632 X 
900 Gospodarka Komunalna 260.648 261.562 206.036 157.850 48.186 
921 Kultura i Och Dziedz. Narodowego 376.000 433.758 405.773 405.773 X 
926 Kultura Fizyczna i Sport 60.000 60.000 60.000 60.000 X 

 O g ó ł e m: 16.565.376 17.186.773 15.704.612 13.699.409 2.005.203 

 
1. DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
 
    Z zaplanowanej kwoty po zmianach –123.500,- zł w tym dziale na wydatki inwestycyjne wydatkowano 49.531,- zł, a na 
wydatki bieŜące wydatkowano 61.358,- zł i tak: 
- 3.945,- zł – na wypłatę prowizji dla sołtysów, 
- 20.736,- zł -usługi związane z remontami sieci wodociągowej, 
- 1.200,- zł wyłapywanie psów do schroniska, 
- 417,- zł na zakup kolczyków, druków. 
- 306,- zł na transport padliny do zakładu utylizacji, 
- 20.329,- zł na opłacenie składek na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 
- 14.425,- zł podatek VAT, 
 
2. DZIAŁ 020- LEŚNICTWO 
 
Kwotę 4.692,- zł wydatkowano na zakup sadzonek krzewów i drzew oraz na pokrycie kosztów pielęgnacji upraw leśnych 
będących własnością gminy. 
 
3. DZIAL 600 – TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ. 
 
W tym dziale środki na zadania bieŜące przeznaczano przede wszystkim na utrzymanie dróg. Kwotę 225.402,- zł 
wydatkowano na: 
- 68.934,- zł- remonty cząstkowe dróg bitumicznych gminnych, 
- 30.353,- zł- pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem,oraz utrzymaniem osób zatrudnionych w ramach prac 

interwencyjnych, 
- 29.550,- zł –zimowe odśnieŜanie dróg, 
-  5.992,- zł – wznowienie granic (Skarszewo-Stradomno, Ząbrowo, Wola Kamieńska) 
- 21.952,- zł – drobne naprawy dróg i ich odwodnienie na terenie Gminy Iława 
Sołectwa w ramach środków będących w ich dyspozycji na remonty dróg wydatkowały 68.621,- zł. Efekty tych decyzji to 
między innymi: 
-  remont drogi Oczyszczalnia – Dziarnówko, 
- remont ok. 7 km drogi Borek-Franciszkowo Dolne 
- naprawa ok. 100 m drogi przy kościele w Gałdowie, 
- remont ok. 2.0 km drogi w Gromotach, 
- naprawa około 300m drógi (do Czarneckiej) w Gulbiu, 
- modernizacja około 7 km drogi Kamień DuŜy- Kamień Mały- Kwiry, 
- remont ok. 1,5 km drogi SzepleŜyzna- Radomek, 
- wyprofilowanie ok. 800m drógi w Nowej Wsi ul Przemysłowa 
- remont około 3 km drogi na zatorzu w Nowej Wsi, 
- odwodnienie i odkrzaczenie drogi około 2 km. w Gromotach, 
- wyprofilowanie ok. 800 m drógi w Szymbarku 
- remont ok. 1,2 km drogi w Lasecznie, 
- budowa chodników w Lasecznie, 
- naprawa około 2,8 km drogi Stradomno – Skarszewo, 
- remont 2,5 km dróg w Tynwałdzie- Wilczyny –Frednowy Tynwałd –JaŜdzówka, 
- odwodnienie drogi Tynwałd-JezieŜyce około 200m, 
- remont 800 m,drogi, oraz odwodnienie drogi około 200m w Ząbrowie, 
- remont 3000m drogi w Ząbrowie (w kierunku Kamionki) 
- remonty, profilowanie kilku odcinków dróg w: Stradomnie do Kamionki, Makowie, Wiewiórkach, Dół – Ławice, Siemiany, 

Franciszkowo, Frednowy, Gałdowo, Gardzień, Gulb, Karaś,Mozgowo, Tynwałd, Wikielec, Ząbrowo., Nowa-Wieś, Nejdyki, 
Kałduny. 

Realizację wydatków ze środków będących w dyspozycji sołectw przedstawia załącznik Nr 3. 
 
4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANOWA. 
 
Kwotę 45.864- zł, przeznaczono na: 
- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, wycenę nieruchomości, ogłoszenia, inne wydatki związane ze sprzedaŜą i 

nabywaniem mienia komunalnego- kwota- 25.914,- zł, 
- podatek VAT za dzierŜawy – 8.732,- zl 
- zwrot za sprzedaŜ działki do ARMR – kwota.4.320,- zł. 
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- opłacenie energii elektrycznej w budynkach po byłych szkołach (Siemiany, Mątyki, Mózgowo)- kwota 6.898,- zł. 
 
6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 
Kwotę 136.781,- wydatkowano na wprowadzenie zmian i opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 
 
7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
 
Na bieŜącą działalność Rady i jej organów, Urzędu i pozostałe zadania z tego działu wydatkowano – 1.741.094,- zł, w tym na: 
- realizację zadań zleconych – 65.746,- zł 
- działalność Rady Gminy, Komisji- 77.077,- zł, 
- składki na: 
-  Związek Gmin „Jeziorak „ – 5.675,- zł, 
-  Związek Gmin Woj. Warmińsko-Mazurskich – 4540,- zł, 
-  Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy – 300,- zł. 
- bieŜące funkcjonowanie Urzędu Gminy- 1.426.858,- zł, w tym: 
-  na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.041.416,- zł, 
-  umowy zlecenia – 27.062,- zł, 
-  odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.603,- zł 
-  materiały i wyposaŜenie – 67.223,- zł(w tym prenumeratę prasy- 10.530,- zł, materiały biurowe i eksploatacyjne- 30.530,- 

zł, flagi, pieczęć, godło - 3.384,- zł, drzwi wejściowe - 2.566,- zł, wyposaŜenie (telefony, listwy podłogowe, drukarki – 
1.116,- zł, części do kserokopiarki- 1.387,- zł, artykuły bhp, czystości, okulary korekcyjne – 7.286,- zł, wyposaŜenie, oraz 
niezbędne materiały (np.: krzesła, aparaty telefoniczne, Ŝaluzje, listwy, materiały do malowania pomieszczeń, regały, 
czajniki itp. – 12.990,- zł. 

- usługi materialne- 213.196,- zł,(w tym między innymi na: przesyłki pocztowe- 78.164,- zł, rozmowy telefoniczne-komórki – 
9.546,- zł, abonament i telefony stacjonarne 21.116,- zł, opłata za Internet -3.192,- zł), prowadzenie BIP – 4.097,- zł, 
udział w szkoleniach – 8.100,- zł ogłoszenia w prasie, komunikaty – 4.996,- zł, malowanie biura – 4.443,- zł, oprawy 
dzienników – 1.483,- zł, opłatę eksploatacyjna za lokal – 68.979,- zł, naprawa ksero – 2.250,- zł, naprawy związane z 
siecią komputerową, badania okresowe, opłaty za porto, przedłuŜenie licencji itp. –11.311-, zł 

- podróŜe krajowe(delegacje)- 15.816,- zł, 
- ryczałty za uŜywanie pojazdów do celów słuŜbowych- 12.780,- zł 
- -podróŜe zagraniczne - 4.790,- zł 
- opłaty i ubezpieczenie samochodów- 5.180,- zł, 
- zakupy inwestycyjne –komputery, oprogramowanie – 20.660- zł 
- pokrycie kosztów poboru podatków- 51.594,- zł(w tym: prowizja dla sołtysów- 42.871,- zł, zakup druków, opłaty 

komornicze, udział w szkoleniach –8.723,- zł, 
- pozostałą działalność -109.301,- zł,(w tym na diety, zwrot kosztów podróŜy, zakup materiałów, opłata rozmów 

telefonicznych sołtysów -68.297,- zł, promocja gminy (puchary, wieniec doŜynkowy, wydatki związane z pobytem delegacji 
z gmin zaprzyjaźnionych, artykuły promocyjne itp.) – 21.485,- zł, inne wydatki (utrzymanie czystości pokoi gościnnych, 
spotkania zakup wiązanek itp.) 5.058,- zł 

W tym dziale wydatki następowały takŜe ze środków sołeckich; sołectwa wydatkowały kwotę- 14.461,- zł, przeznaczając ją 
między innymi na: 
- organizacja „Dnia Dziecka,Choinki Noworocznej dla dzieci „ – 9.516,- zł,- 
- dofinansowanie „DoŜynek „ – 600,- zł, 
- dofinansowanie imprez okolicznościowych – 779,- zł, 
- Organizacja „Dnia Seniora”, – 2.170,- zł, 
- Pomoc rzeczowa rodzinom poszkodowanym – 1.396,- zł. 
 
6. DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
 
W ramach tego działu realizowano wydatki z zakresu zadań zleconych (prowadzenie rejestrów wyborców oraz przygotowanie 
referendum i przeprowadzenie ponownych wyborów - wydatkowano kwotę- 39.767,- zł. 
 
7. DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA. 
 
Kwotę ogółem – 117.124,- zł wydatkowano na: 
- 31.456,- zł -wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, umowy zlecenia kierowców i Gminnego Komendanta 

OSP. 
- 24.972,- zł- zakup materiałów i wyposaŜenia (w tym paliwo, etylina –9.347,- zł, części zamiennych, akumulatorów - 7.832,- 

zł, zakup mundurów, butów, hełmy– 2.615,- zł, materiały do remontu remiz- 1.926- zł, zakup kalendarzy, czasopism, 
dyplomów, itp. 3.252, -z 

- 25.684,- zł - opłaty za energię elektryczną, 
- 7.047,- zł –pozostałe usługi (naprawy samochodów, oznakowanie samochodów, badania techniczne i konserwacje itp.) 
- 12.458- zł- ubezpieczenie samochodów, składki OC, 
- 15.507,- zł- zakup umundurowania, sprzętu, materiałów do remontu remiz (środki przeznaczane w ramach planów 

finansowo- rzeczowych sołectw) 
 
8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. 
 
Wydatki w ramach tego działu w kwocie- 279.652,- zł dotyczą odsetek od kredytów inwestycyjnych, poŜyczek oraz kredytów 
na pokrycie deficytu. 
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9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 
Na zadania w tym dziale wydatkowano kwotę- 9.384.754,- zł,(co stanowi 59,8% ogółem wydatków) zadania inwestycyjne – 
1.279.408,- zł, na zadania bieŜące – 8.105.346,- zł. Środki te przeznaczono na; 
1) finansowanie działalności szkół podstawowych –5.222.084,- zł, w tym na: 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4.071.119,- zł, 
- dodatki mieszkaniowe i wiejski – 266.706,- zł, 
- odpis na ZFŚS – 228.901,- zł, 
- zapomogi zdrowotne, 11.846,- zł, 
- inne świadczenia (BHP) – 13.846,- zł, 
- inne wynagrodzenia (inspektor bhp) – 4.632.- zł, 
- zakup materiałów i wyposaŜenia – 228.765, -zł, (w tym na: materiały biurowe -11.649,- zł, prasę, informatory -5.299,- zł, 

materiały eksploatacyjne - 5.420,- zł, olej opalowy, węgiel -178.685,- zł, materiały remontowe -9.355,- zł, wyposaŜenie 
biurowe – 18.357.- zł,) 

- zakup pomocy dydaktycznych –32.475,- zł,(w tym 16.500,- zł, i środki z 1% rezerwy oświatowej BudŜetu Państwa) 
- pokrycie kosztów energii elektrycznej –77.954,- zł, 
- usługi remontowe –116.538,- zł, (w tym dofinansowanie PAOW – 41.479,- zł, (Gałdowo i Gromoty) i środki z 1% rezerwy 

oświatowej BudŜetu Państwa i środków Gminy) 
- pozostałe usługi –81.392,- zł (w tym rozmowy telefoniczne –20.473,- zł, wywóz nieczystości - 39.961- zł, usługi 

kominiarskie – 3.711,- zł, badania okresowe - 4.568- zł, abonament rtv - 1.788,- zł, usługi pocztowe, wycieczki, itp. - 
10.891- zł), 

- podróŜe krajowe – 1.004,- zł 
- podatek VAT, róŜne opłaty, odsetki –8.634,- zł 
- porozumienie – nauka religii 2.170-,- zł 
- dofinansowanie dla Szkoły Niepublicznej w Tynwałdzie – 76.000,- zł 

PoniŜsza tabela przedstawia wydatki w rozbiciu na poszczególne Szkoły Podstawowe 
 
Wyszczególnieni Franciszk. Frednowy Gałdowo Gromoty Kamień Karaś Laseczn Ławice Rudzienic Ząbrowo 
Wynagrodzenia i 
pochodne –ZFŚS 

337.619 342.440 485.751 377.725 333.100 366377 488.270 141.018 576.480 850.406 

Dodatki 
wiejskie,BHP-
mieszkan. 

22.834 21.728 32.35 26.647 22.705 30.189 34.523 8.978 30.365 51.045 

Materiały i 
wyposaŜenia 

4.100 15.547 26.232 14.583 17.881 13.295 28.908 3.055 31.791 72.820 

Usługi remontowe i 
pozostałe 

2.823 4.204 88.694 34.161 3.735 6.034 8.023 2.278 15.505 32.469 

Energia X 3.719 12.101 9.339 3.004 4.822 7.913 7.360 11.862 17.831 
Pomoce 
dydaktyczne 

5.398 809 6.104 203 851 458 160 x 18.284 3.351 

Ogółem: 372.759 388.448 651217 469658 381279 421175 567798 162.689 684.287 1.027923 
Wydatki 
inwestycyjne 

X x x x x 30.684 x x 574.905 x 

 
2) finansowanie działalności bieŜącej gimnazjów - 1.553.573,- zł, w tym na: 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi –1.211.130,- zł, 
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 71.237,- zł, 
- zakup materiałów i wyposaŜenia – 228.791,- zł,(w tym na: zakup oleju opałowego –45.893,- zł,(wyposaŜenie i zakup 

pomocy dydaktycznych Gimnazjum Ząbrowo – 163.500 zł – są to środki z 1% rezerwy BudŜetu Państwa zgodnie z 
podjęto Uchwałą Rady Nr XIV/124/03 r. z dnia 29 grudnia 2003 r. są to wydatki, które nie wygasają z upływem roku 
budŜetowego 2003 ich termin ostatecznego rozliczenia 30.04.2004 r.), materiałów biurowych i eksploatacyjnych i 
wyposaŜenie - 17.092,- zł, prasy –2.305,- zł, 

- pomoce dydaktyczne – 5.181- zł, 
- pokrycie kosztów energii elektrycznej – 12.620,- zł, 
- usługi remontowe – 1.762,- zł, 
- pozostałe usługi – 21.052,- zł,(w tym na: rozmowy telefoniczne - 4.922- zł, wywóz nieczystości - 10.737,- zł,- usługi 

transportowe, badania okresowe, przesyłki pocztowe, i inne – 5.393,- zł) 
- opłaty i składki – 1.799- zł, 
- odpis na ZFŚS – 64.036,- zł 

 
PoniŜsza tabela przedstawia wydatki w rozbiciu na Gimnazja: 
Lp. Wyszczególnienie Franciszkowo Ząbrowo 
1. Wynagrodzenia i pochodne – ZFŚS 590.656 620.475 
2. Dodatki wiejskie, mieszkaniowe 35.537 35.699 
3. Materiały i wyposaŜenie 57.052 171.739 
4. Usługi remontowe i pozostałe 17.740 5.074 
5. Energia 12.620 X 
6. Pomoce dydaktyczne i inne 1.467 5.512 
7. Ogółem wydatki bieŜące: 715.075 838.499 
10. Wydatki inwestycyjne X 666.348 

 
3) finansowanie oddziałów przedszkolnych, które funkcjonują przy Szkołach Podstawowych– 421.982,- zł, 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 361.271,- zł 
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- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 30.222,- zł, 
- pozostałe koszty utrzymania (węgiel, energia i środki czystości) - 26.798,- zł 
- porozumienie – Gmina Miasto Iława (dziecko niepełnosprawne) – 3.129,- zł 

4) finansowanie dowoŜenia uczniów do szkól – 428.208,- zł, w tym na: 
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.540,- zł, 
- zakup materiałów – 12.518,- zł (w tym: paliwa - 11.370,- zł, części zamiennych, przeglądy techniczne, itp. 1.148,- zł) 
- bilety miesięczne - 97.862,- zł, 
- usługi przewozowe –289.300,- zł, 
- porozumienie z Gminą Susz – dowóz dzieci – 10.662,- zł 
- róŜne opłaty, składki, podróŜe słuŜbowe- 17.866,-,- zł, 

5) finansowanie funkcjonowania ZOSS – 400.412,- zł w tym na: 
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 333.598- zł, 
- odpis na ZFŚS- 5.976,- zł, 
- zakup materiałów -34.281,- zł (w tym: materiałów biurowych i eksploatacyjnych, -8.378,- zł, płynów i części do 

samochodów, pozostałe (Ŝarówki, płótno itp.)- 6.017,- zł, prasy - 4.348,- zł), komputery – 5.191,- zł, okna PCV – 2.718,- 
zł, zakup Ksera – 7.474,- zł.. 

- usługi remontowe – 2.425,- zł, 
- pokrycie kosztów energii elektrycznej – 4.966,- zł, 
- pozostałe usługi – 15.647- zł, (w tym: rozmowy telefoniczne - 8.031- zł, wywóz nieczystości- 679 - zł, prowizje bankowe, 

konwój gotówki- 1.708- zł, szkolenia- 1.368,- zł, usługi informatyczne, badania okresowe 3.861,- zł) 
- podróŜe słuŜbowe, –987,- zł, 
- opłaty i składki – 2.532,- zł, 

6) finansowanie pozostałej działalności – 51.160,- zł w tym na: 
- zakup pomocy dydaktycznych, energia – 4.289,- zł, 
- odpisy na ZFŚS dla emerytów - 32.892- zł, 
- na potrzeby szkół ze środków sołectw przekazano – 13.979,- zł, 
7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 35.961,- zł 

 
10) DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. 
 
Na zadania bieŜące wydatkowano kwotę- 309.444,- zł, przeznaczając ją na: 
1. finansowanie świetlic szkolnych – 275.557,- zł, 
świetlice funkcjonują przy szkołach Podstawowych i Gimnazjach w zaleŜności od potrzeb. 
Wydatki w świetlicach związane są z wynagrodzeniami nauczycieli i obsługi kuchennej. 
4. finansowanie kolonii i obozów dla dzieci –22.346 - zł, w tym: 
4.  Pomoc materialna dla uczniów – 11.540,- zł 

W szkołach podstawowych funkcjonuje środek specjalny 
Stan środków specjalnych na początku 2003 roku wynosił –24.847,- zł. W ciągu roku osiągnięto przychody w wysokości –
204.732,- zł.(W tym wpłaty od rodziców 49.078,- zł) 
 
Środki specjalne wydatkowano w wysokości – 197.638,- zł, w tym na: 
- zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, itp. – 7.197,- zł, 
- zakup środków Ŝywności- 190.441,- zł, 
Stan środków specjalnych na koniec 2003 roku wyniósł – 31.941,- zł. 
 
11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA. 
 

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2003 rok przeznaczono w budŜecie gminy 
130.000 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku wydatkowano na zadania bieŜące – 61.656,- zł. Na budowę sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzienicach zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano kwotę 70.0000,- zł 
z programu alkoholowego do działu oświata skąd była finansowana powyŜsza inwestycja. 
Środki powyŜsze przeznaczono na: 
1. Utrzymanie i wyposaŜenie w niezbędne materiały świetlic środowiskowych działających przy szkołach podstawowych w 

Rudzienicach, Ząbrowie, Gałdowie w Lasecznie - 42.983,- zł w tym na: 
- wynagrodzenie 10 wychowawczyń zatrudnionych na umowę zlecenie – 27.033,- zł 
- wyposaŜenie świetlic w niezbędny sprzęt i materiały - 3.227,- zł 
- doŜywianie dzieci biorących udział w zajęciach prowadzonych przez świetlice - 12.723,- zł 
 
2. Realizację programów profilaktyczno – terapeutycznych 9.062,- zł w tym na: 
- realizację programu „Spotkania umysłowo - sportowe w soboty na terenie gminy Iława”  5.994- zł 
z tego na: 

-  wynagrodzenia 11 nauczycieli prowadzących zajęcia – 3.000,- zł 
-  koszty transportu zawodników - 2.827,- zł, 
-  zakup dyplomów - 167,- zł 

3. Szkolenie przedstawicieli róŜnych grup zawodowych – 480,- zł, 
4. Diety członków komisji - 5.335,- zł (kontrola punktów sprzedaŜy) 
5. Wynagrodzenie Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Sekretarza 
- 6.360,- zł 
6. Opinie lekarzy i psychologów dotyczące uzaleŜnienia od alkoholu –1.741,- zł. 
8. Pozostałe koszty (materiały biurowe, programy profilaktyczne) - 567,- zł. 
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Na wyposaŜenie i remont Publicznych Samodzielnych Ośrodków Zdrowia wydatkowano 49.232,- zł w tym: 
- GOZ Rudzienice - 40.054,- zł – zakup i montaŜ okien, Ŝaluzji, drzwi, audyt i materiały budowlane. 
- GOZ Zabrowo – 9.178,- z ł – zakup szafek rejestracyjnych. umywalki, materiały budowlane. 
 
12.  DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA. 
 
W 2003 roku świadczeniami pomocy społecznej na terenie gminy Iława objęto 1104 rodzin liczących 4645 osoby tym 
świadczeniami wyłącznie w postaci pracy socjalnej 352 rodzin liczących 1492 osób. 
Na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej na rok 2003 przyznano tut. Ośrodkowi środki w 
kwocie 1.968.593,- zł, w tym na: 
- zadania zlecone (dotacje)- 1.180.714,- zł 
- zadania własne gminy -  787.879,- zł 
W 2003 roku na realizację zadań pomocy społecznej wydatkowano 1.921.379,- zł tj. 97,6% przyznanego budŜetu, w tym na 
realizację: 
- zadań zleconych -1.173.344,- zł tj. 99,4% 
- zadań własnych - 748.035,- zł tj. 94,9% 
Środki powyŜsze wydatkowano na: 
1. Finansowanie usług opiekuńczych - 107.901 zł 
Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy. Tą formą pomocy w 2003 roku objęte zostały 22 osoby. Opiekę sprawowało 
6 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę i przeciętnie 5 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie. 
Łącznie przepracowały one 12.340 godziny. 
2. Opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pomocy społecznej (zadania zlecone) –23.530,- zł 
Składki były opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe i renty socjalne 
– ogółem za 92 osoby. 
3. Wypłatę zasiłków stałych, okresowych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno- 
- rentowe od tych świadczeń – 950.094,- zł w tym na: 
- zasiłki stałe dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne (60 osób)-272.270,- zł 
- zasiłki stałe wyrównawcze (31 osób) - 84.196,- zł 
- renty socjalne (103 osoby) - 360.953,- zł 
- zasiłki okresowe (99 osoby)- 34.375,- zł 
- zasiłki okresowe gwarantowane (8 osób) - 26.267,- zł 
- macierzyńskie zasiłki okresowe (74 osoby) - 70.563,- zł 
- macierzyńskie zasiłki jednorazowe (64 osoby) - 13.668,- zł 
- składki emerytalno – rentowe (59 osób) - 87.802,- zł 
4. Zakup wyprawek dla uczniów klas I szkół podstawowych - 7.110,- zł 
5. Wypłatę zasiłków celowych (zadania własne gminy) - 129.029,- zł 
w tym finansowanych: 
- w ramach zadań obowiązkowych - 10.645,- zł 
-  przyznano pomoc i zakupiono odzieŜ 92 rodzinom na kwotę - 9.790,- zł 
-  przyznano pomoc 2 rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych – 855,- zł 
- w ramach zadań fakultatywnych - 122.494,- zł 
-  przyznano zasiłki na zakup Ŝywności, opału, podręczników i przyborów szkolnych, pokrycie kosztów leczenia i zakup 

leków oraz innych bieŜących potrzeb rodziny takich np. jak: opłaty za energię elektryczną, dojazdy dzieci do szkół. 
Pomocą w w/w formie objęto 462 rodziny liczących 2002 osoby. 

6. Wypłatę dodatków mieszkaniowych - 75.339,- zł 
w tym finansowanych w ramach: 
- zadań zleconych - 38.531,- zł 
- zadań własnych - 36.808,- zł 
7. Wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 37.088,- zł (zadania zlecone) 
w tym: 
- zasiłki rodzinne - 9.223,- zł 
- zasiłki pielęgnacyjne - 27.865,- zł 
8. DoŜywianie dzieci w szkołach i utworzenie nowych i doposaŜenie juŜ istniejących punktów wydawania posiłków -216.412,- 
zł Koszty doŜywiania dzieci finansowane były z róŜnych źródeł: 
- z budŜetu Wojewody wydatkowano - 112.554,- zł 
- z budŜetu gminy - 53.971,- zł 
- z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - 11.612,- zł 
Na wyposaŜenie stołówek i punktów doŜywiania ze środków Wojewody wydatkowano –38.275,- zł. 
DoŜywianiem objęto ogółem 773 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ”zerówek”, którym wydano 97.631 posiłków. 
9. Koszty utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły ogółem –352.404 zł (w tym w ramach zadań 
zleconych sfinansowano kwotę 130.050 zł.) 
Środki powyŜsze wydatkowano między innymi na: 

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi -257.615,- zł 
- wypłatę z tyt. umów-zleceń 7.076,- zł 
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny - 6.423,- zł 
- prowizje bankowe oraz opłaty porto - 12.715,- zł 
- utrzymanie, naprawy i zakup paliwa do samochodu - 10.695,- zł 
- materiały biurowe, czynsz, delegacje, szkolenia - 36.027,- zł, 
- malowanie pomieszczeń, zakup wykładziny – 4.592,- zł 
- zakup komputera - 2.090,- zł 
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Na dzień 31 grudnia 2003 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę o pracę zatrudnionych było 17 osób na 
14,5 etatu w tym 6 opiekunek domowych(5,25 etatu). Ponadto Ośrodek zatrudniał 7 opiekunek domowych na umowę 
zlecenie. W ramach zadań zleconych zatrudniano 6 osób na 5,5 etatu. Osoby te realizowały zarówno zadania zlecone jak i 
własne gminy. 
 
13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA. 
 
Na zadania bieŜące wydatkowano kwotę –157.850,- zł, przeznaczając ją na: 
- pokrycie kosztów zuŜycia energii elektrycznej oświetlenie uliczne –67.503,- zł, 
- usług finansowych (odsetki) od modernizacji oświetlenia ulicznego-4.260,- zł, 
- naprawę i konserwację oświetlenia ulicznego –7.811,- zł, 
- montaŜ oświetlenia ulicznego- 8.056,- zł w tym: (Franciszkowo- 4.236,- zł, Frednowy – 1.000,- zł, Mątyki -2.820,- zł 
-  pokrycie kosztów wywozu nieczystości – 28.209,- zł, 
- remonty przystanków, itp. – 1.399,- zł, 
- Kwotę 40.612,- zł wydatkowały w tym dziale takŜe sołectwa, przeznaczając ją na: 
- modernizację oświetlenia – 20.381,- zł.(W ramach tych środków, oraz środków wydatkowanych na montaŜ oświetlenia 

zaistalowano 20 lamp i tak: Radomek 1, Mątyki- 6, Kamień -3, Makowo –3, Frednowy - 2, Dziarny – 1, Nejdyki – 1, 
Radomek 1 szt. Wykonano dokumentacje projektowo – 2.500,- zł Dziarny) 

- zakup materiałów, remonty przystanków autobusowych- 20.231,- zł(zgodnie z załącznikiem nr 3) 
 
14. DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW EGO. 
 
W tym dziale wydatki przedstawiają się następująco: 
-  Dotacje GOK w Lasecznie –200.000,- zł, Wypracowane środki przez Instytucje Kultury (GOK – 34.752,- zł.) W 2003 roku 

przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie powstało Gminne Centrum Informacji ogólny koszt - 44.000,- zł w tym 
40.000,- zł to środki pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i 4.000,- środki GOK) 

- dotacje dla bibliotek –100.000- zł, 
- pokrycie kosztów zuŜycia energii elektrycznej w świetlicach wiejskich-19.476,- zł, 
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych – 957,- zł 
- remonty, zakup materiałów do świetlic- 35.228,- zł w tym:(Dół – 4.984,- zł, Gałdowo –2.928,- zł, Nowa Wieś – 1.904,- zł, 

Rudzienice – 6.670,- zł, GOK Laseczno – 8.436,- zł, Mozgowo – 10.000,- zł, Gromoty – 100,- zł, Gulb -206,- zł)) 
Sołectwa w tym dziale wydatkowały –50.112,- zł, w tym na: 

- zakup materiałów na remonty świetlic – 41.606,- zł, 
- pozostałe usługi(projekty, malowanie i inne) – 8.506,- zł. 
 
15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT. 
 
Na realizację zadań z zakresu tego działu, wydatkowano kwotę –60.000,- zł. Przekazano ją jako dotację (w ramach umowy) 
dla Stowarzyszenia LZS. 
 
IV. WYDATKI INWESTYCYJNE 
 
 Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości – 2.005.203,- zł, (tj. 12,8 % w stosunku do wydatków budŜetowych ogółem). 
Zrealizowanie zaplanowanych wydatków inwestycyjnych związane było z otrzymaniem dotacji od Wojewody, 1% rezerwy 
oświatowej z BudŜetu Pastwa,dotacji z SAPARD i PFRONU. 
1)  W zakresie działu 010 –Rolnictwo i Łowiectwo, rozdział Infrastruktura wodąciagowa i sanitacyjna wsi wydatkowano – 

49.531,- zł, przeznaczając na: 
- wykonanie sieci wodąciagowej i przyłącza (Matyki,N-Wieś, Kamień, Segnowy) – 49.531,- zł 
2)  Dział 600- Transport i ŁAczność, rozdział Drogi gminne wydatkowano 605.328,- zł przeznaczając na: 
- budowę drogi w Franciszkowie – 605.328,- zł w tym:(299.064,- zł dofinansowanie SAPARD) 
2)  Dział Oświata i Wychowanie wydatkowano kwotę - 1.271.937,- zł, przeznaczając na: 
- Budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzienicach- 574.905,- zł w tym (100.000 zł 

środki z UKFISu., 67.348 dotacja z PERON, środki z Programu Rozwiązywania Programów Alkoholowych,środki własne – 
kredyt) Całkowity koszt inwestycji wyniósł - 824.323,- zł. 

- Projekt budowy Szkoły Podstawowej we wsi Wikielcu- 30.684,- zł w tym (7.100,- zł środki z Komitetu budowy Szkoły, 
2.500,- zł darowizna PKO) 

- Rozbudowa Gimnazjum w Ząbrowie – 666.348,- zł w tym (215.789,- dotacja Wojewody,oraz środki z 1% rezerwy 
oświatowej BudŜetu Państwa) Poniesione nakłady do 31.12.2003r. wyniosły 1.113.485,- zł. (Inwestycja niezakończona) 

3)  Dział 900- Gospodarka Komunalna, rozdział Oświetlenie uliczne wydatkowano 48.186,- 
przeznaczając na: 
- 48.189,- zł modernizacja oświetlenia ulicznego.(inwestycja zakończona) Efekt to zmodernizowanie i wymiana 705 sztuk 

lamp energooszczędnych na terenie Gminy Iława. Całkowity koszt wyniósł – 467.171,- zł. 
5) w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Gminy 

20.660,- zł dla GOPS zakup komputera 2.090,- zł, dla ZOSS zakup ksero –7.473,- zł. 
 
FUNDUSZ CELOWY 
 
W Gminie Iława funkcjonuje Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan środków na początek 2003 roku 
wynosił 38.577,- zł. W 2003 rok osiągnięto przychody w wysokości 83.905,- zł z tytułu: 
- 46.997,- zł - wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat z funduszu, 
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- dofinansowanie ze Starostwa – 16.238,- zł 
- odsetki – 2.670,- zł. 
Wydatkowano w 2003 roku kwotę 62.906,- zł przeznaczając na: 
- zakup nagród na konkurs wiedzy ekologicznej -797- zł, 
- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata” -774,- zł, 
- zakup kręgów, węŜy, rur do odwodnienia – 7.821,- zł 
- porządkowanie brzegów jezior, stawów, likwidacja wysypisk śmieci, odwodnienie dróg (między innymi we wsi: 

Siemiany,Nowa-Wieś, Szałkowo, JezieŜyce) -14.599 zł, 
- zakup pojemników na śmieci 20.298 zł, tym (dofinansowanie ze Starostwa 16.238,- zł) 
- zakup kotła do spalanie Rudzienice – 7.300,- zł. 
- Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych ujęć wody w miejscowościach Ząbrowo, Wola Kamieńska, Gulb, Karaś, 

Siemiany – 3.317,- zł 
- Opracowanie map do celów projektowych kanalizacji Siemiany –8.000,- zł. 
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2003 r – 59.576- zł. 
 
V. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUD śETU 
 
Reasumując całokształt realizacji dochodów i wydatków budŜetu Gminy za 2003 rok naleŜy stwierdzić, iŜ prowadzono 
gospodarkę finansową racjonalnie i oszczędnie. Działanie to pozwoliło na osiągnięcie nadwyŜki budŜetowej w wysokości 
543.574,- zł. 
1.  Dochody budŜetu Gminy zrealizowano w wysokości 16.248.186,- zł, co stanowi 99,9% planu 

Poziom zrealizowanych wpływów podatkowych w stosunku do planu wykonano w około 95%, natomiast do przypisu 
podatkowego wykonanie wyniosło w wysokości 70%..Zaległosci podatkowe na koniec 2003 roku wyniosły 588.547,- zł Ze 
względu na trudna sytuacje finansową Wójt Gminy dokonał umorzeń na ogólna kwotę 262.596,- zł.Udział podatku 
dochodowego od osób fizycznych został wykonany w 93%. Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa, 
podatek opłacany w formie karty podatkowej w roku 2003 wykonanie było znacznie wyŜsze od 2002 roku.Ich wykonanie 
do planu wyniosło około 150%..Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w 91% w stosunku do planu. Dochody z 
dotacji w stosunku do planu zostały wykonane w 99,6%. Subwencja oświatowa została zwiększona w ciągu roku o kwotę 
670.155,- zł (rezerwa 1% BudŜetu Państwa) tj. wzrost o 9,2% do pierwotnego planu. Subwencje zostały przekazane w 
100% do planu. 

2. Wydatki budŜetowe zostały wykonane w wysokości 15.704.612,- zł, co stanowi 91,4% planu. 
Mimo oszczędnej gospodarki finansowej wszystkie zadania rzeczowe zostały zrealizowane. Na koniec 2003 roku Gmina 
nie posiadała Ŝadnych zobowiązań wymagalnych Raty kredytów wysokooprocentowanych spłacono na początku roku, w 
ciągu roku nie zaciągano kredytu krótkoterminowego na pokrycie wydatków, kredyty zaciągnięto dopiero w IV kwartale, 
dlatego teŜ wydatki związane z obsługą długu wyniosły 279.652,- zł, co stanowi 44% zaplanowanych wydatków na ten cel. 
Nie rozdysponowano równieŜ zaplanowanej rezerwy ogólnej, co świadczy równieŜ o oszczędnej gospodarce finansowej. 
Osiągnięcie nadwyŜki budŜetowej za 2003 rok oraz wolne środki, które nie zostały wykorzystane w 2003 roku, a to dzięki 
uzyskanych środków z dotacji z Sapard, PFRON i środki z 1% rezerwy BudŜetu Państwa, zwiększają Gminie moŜliwość 
ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych w roku 2004. 
W poszczególnych jednostkach organizacyjnych wydatki przedstawiają się następująco: 

- Oświata – plan 10.322.865,- zł – wykonanie 9.694.198,- zł, co stanowi 61% wydatków ogółem gminy 
Wydatki związane z wynagrodzeniami - 6.563.421,- zł, co stanowi 48% wydatków bieŜących gminy 

- Opieka Społeczna – plan 1.968.593,- zł – wykonanie 1.921.380,- zł, co stanowi 12,2% wydatków ogółem gminy. 
Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi – 365.516,- zł, co stanowi 2,3% do wydatków bieŜących ogółem. 

- Urząd Gminy – w tej pozycji wydatki są związane z: rolnictwem, leśnictwem, transportem, gospodarką mieszkaniową i 
komunalną, bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpoŜarową, administracją publiczną, obsługa długu, ochrona 
zdrowia, dotacją dla instytucji kultury i sportu) plan 4.895.315 wykonanie 4.099.034,- zł, co stanowi 26,1% do wydatków 
ogółem 
Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi – 1.041.416,- zł, co stanowi 7,6% wydatków bieŜących ogółem. 
Wydatki związane z wynagrodzeniami pracy sołtysów – 123.836,- zł, 
Wydatki związane z wynagrodzeniami pracy Rady Gminy i Komisji – 77.077,- zł 

3. W roku 2003 zostały spłacone raty poŜyczek i kredytów wysokości 1.124.500,- zł i tak: 
- poŜyczki zaciągnięte na budowę Kolektora Radomek-Karaś- Wikielec – 244.000,- zł 
- kredyt inwestycyjny budowa Szkoły Franciszkowie – 143.000,- zł, 
- kredyt inwestycyjny budowa drogi Nowa Wieś- Kamień – 37.500,- zł, 
- kredyty na pokrycie deficytu - 700.000,- zł. 
 
ZadłuŜenie Gminy na 31 grudnia 2003 roku wynosi 4.822.308,- zł 
- poŜyczka na budowę kolektora Karaś-Radomek –Wikielec BOŚ Olsztyn – 512.000,- zł, 
- kredyt inwestycyjny szkoła Franciszkowo –PKO BP Ilawa – 1.501.500,- zł, 
- kredyt inwestycyjny budowa drogi Nowa-Wieś-Kamień PKO BP Iława – 420.808,- zł, 
- kredyt inwestycyjny budowa Sali gimnastycznej Rudzienice i budowa drogi Franciszkowie – BZ WBK Elbląg  

– 688.000,- zł, 
- kredyty na pokrycie deficytu – 1.700.000,- zł (PKO BP – Iława – 300.000,- zł, BOŚ Olsztyn – 400.000,- zł i BZ WBK Elbląg 

– 1.000.000,- zł) 
RóŜnica pomiędzy zadłuŜeniem Gminy a skumulowanym deficytem wynosi 755.819,- zł są tak zwane wolne środki, które 
zostaną wykorzystane na spłatę rat kredytów 2004 roku. Do wykorzystania w 2004 roku pozostała nadwyŜka budŜetowa za 
2003 rok w wysokości 543.574,- zł 
 
Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie proszę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium. 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XVIII/149/04 
Rady Gminy w Iławie 
z dnia 23 kwietnia 2004 r. 

 
REALIZACJA DOCHODÓW BUD śETOWYCH GMINY IŁAWA na dzie ń 31 grudnia 2003 roku. 

 
Dz. Rozdział § Tre ść Plan uchwały 

Rady 
Gminy 

Plan po  
Zmianach 

Wykonanie 
31.12.2003 r. 

 

Wska
źnik 
7/6 

 
1 2 3 4  6 7 9 

   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 32.100 96.000 88.967 92,7 
 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 16.100 80.000 82.179 102,0 
069 Wpływy za urządzenia wodne X x  2.179 X 

01010 

049 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na 
podstawie odrębnych u 

16.100 80.000 80.000 100 

 Zwalczanie chorób zaka źnych zwierz ąt  16.000 16.000 6788 42,3 

010 
 
 
 
 
 01022 

069 Wpływy z róŜnych opłat s.m.p.z. 16.000 16.000 6.788 42,3 
020 02001  Gospodarka le śna 4.000 4.000 8.185 204,6 
  075 Dochody z czynszu obw. Łowieckich-- 4.000 4.000 7.799 67,6 
  084 Wpływy ze sprzedaŜy drewna z lasu gminnego - - 386 X 
600   Transport - 299.064 299.064 100,0 
 60016 633 Dotacje celowe na inwestycje   299.064 299.064 100,0 

  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 936.300 698.051 631.614 90,5 
 Gospodarka gruntowa i nieruchomo ściami 936.300 698.051 631.614 90,5 
047 Wpł. z opłat z zarządz. uŜyt. Wieczyste nieruchom. 6.300 6.300 4.855 77,0 
075 Dochody z najmu i dzierŜawy skł. Majątkowych 18.000 29.751 46.724 157,0 
083 Wpływy z usług 12.000 12.000 11.329 94,4 
084 Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i skł. Majątkowych 900.000 650.000 566.900 87,2 

700 
70005 

091 Pozostałe dochody x x 1.806 X 
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 85.745 148.798 146.656 98,6 
 75011 201 Urzędy Wojewódzkie – dotacje celowe na zadania zlecone 65.745 65.745 65.745 100,0 

 069  Opłaty za działalność gospodarcza 10.000 10.000 13.650 136,5 
096 Darowizny pienięŜne - 63.053 63.053 100,0 

 
 

097 Wpływy z róŜnych dochodów 10.000 10.000 4.208 42,0 
75101  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWA 1.552 39.973 39.769 99,5 
75101 201 Dotacje celowe na zadania zlecone 1.552 1.552 1.552 100,0 

751 

75109 201 Dotacje celowe z budŜetu państwa  na  zadania zlecone x 5.623        5.623 100.0 
75110  201 Dotacje celowe z budŜetu państwa  na zadania zlecone x 32.798 32.594 99,3 

  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ ĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

4.998.237 4.998.237 4.967.015 99,4 

O35 Wpływy  - karta podatkowa. 6.000 6.000 5.865 89,5 75601 
091 Odsetki X  201  
 Wpływy z podatku rolnego, le śnego od czynno ści cywilno-

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

2.436.100 2.436.100 2.409.543 98,5 

031 Podatek od nieruchomości 2.100.00 2.100.000 2.023.965 96,4 
032 Podatek rolny 60.000 60.000 51.459 85,7 
033 Podatek leśny 260.000 260.000 305.503 117,5 
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10.000 10.000 3.307 33,0 
034 Podatek od środków transportowych 6.100 6.100 9.530 156,0 

756 

75615 

091 Odsetki od nieterminowych opłat x x 15.779 X 
 Wpływy z podatku rolnego, le śnego, od spadku i 

darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycz nych 
1.476.000 1.476.000 1.512.381 52,0  75616 

031 Podatek od nieruchomości 600.000 600.000 452.176 75,3 
  032 Podatek rolny 720.000 720.000 788.536 109,5 

034 Podatek od środków transportowych 100.000 100.000 80.654 80,6 
036 Podatek od spadków i darowizn - - 6.002 X 
037 Podatek od posiadania psów 10.000 10.000 11.265 112,6 
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40.000 40.000 121.182 306,0 
045 Wpływy z opłaty miejscowej  6.000 6.000 7.723 128,7 

 

091 Opłaty z nieterminowych wpłat, podatków i opłat x x 44.843 X 
041 Wpływy z opłaty skarbowej 60.000 60.000 52.525 87,5 75618 
091 Odsetki x x 504 X 

75619 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  8.000 8.000 17.831 222,9 
 Udział gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu 

państwa 
1.012.137 1.012.137 968.872 95,7 

001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 995.137 995.137     924.389 93,0 

 

75621 

002 Podatek dochodowy od osób prawnych 17.000 17.000 44.483 261,0 
758   RÓśNE ROZLICZENIA 7.273.644 7.943.799 7.943.799 100,0 

75801 292 Subwencja ogólna z budŜetu państwa – oświatowa 6.303.800 6.942.200 6.942.200 100,0 
75802 292 Subwencja ogólna z budŜetu państwa- ogólna 215.503 215.503 215.503 100,0 
75805 292 Subwencja ogólna z budŜetu państwa- drogowa –

rekompensująca 
754.341 786.096 786.096 100,0 

75814  RóŜne rozliczenia x X 51.280 X 

 

 092 Pozostałe odsetki X X 51.280 X 
80101  OŚWIATA I WYCHOWANIE  1.071.124 484.365 504.209 104,1 
 083 Czynsz najmu O 0 8.100 X 

075 Dochody z najmu 20.000 20.000 31.744 158 

801 

80101 
80101 201 Dotacje celowe – zadania zlecone X 6.389   6.389 100,0 
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80101 203 Dotacje celowe – zadania własne-PAOW 124.700 41.479 41.479 100,0 
 80101 270 Środki z innych źródeł 100.000 100.000 100.000 100,0 
 80101 626 Dotacje celowe – zadania inwestycyjne X 67.348 67.348 100,0 
 80110 633 Dotacje  na inwestycje - Kontrakt 800.000 215.789 215.789 100,0 
 80195 203 Dotacje celowe – zadania własne 26.424 33.360 33.360 100,0 
851 85154 048 OCHRONA ZDROWIA  Wpływy z opłat za ze zwolenia na 

sprzeda Ŝ alkoholu 
130.000 130.000 144.652 111,2 

  OPIEKA SPOŁECZNA 1.049.114 1392.686 1.394.321 100,1 
85313 201 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.380 30.475 23.530 77,2 
85314 201 Zasiłki i pomoc w naturze –dotacje celowe 859.500 950.094 950.094 100,0 

85315 203 Dodatki mieszkaniowe - 38.531 38.531 100,0 
85316 201 Zasiłki pielęgnacyjne 35.184 37.513 37.088 98,8 
85378 201 Dotacja celowa – zadania zlecone  x 25.472 25.472 100,0 
85319 201 GOPS   -  Dotacje celowe z zakresu adm. Rządowej 130.050 130.050 130.050 100,0 
85395 201 Dotacje celowe –zlecone - 7.110 7.110 100,0 
85395 203 Dotacje celowe – zadania własne - 150.829 150.829 100,0 
85395 270 Środki z innych źródeł -     11.612 11.612 100,0 

853 

85320 083 Usługi opiekuńcze 11.000 11.000 20.005 200,0 
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 50.000 35.000 28.440 81,3 

90015 201 Dotacje celowe – oświetlenie 40.000 25.000 25.000 100,0 
900 

 
 90095 069 RóŜne opłaty  10.000 10.000 3.440 - 

   OGÓŁEM 
w tym: dotacje  

15.631.816 
2.096.535 

16269973           
2.164.221 

16.248.186 
    2.156.647 

99,9 
  99,6 

   - dotacje  celowe  na wykonywanie zadań zleconych 1.145.411 1.317.821 1.310.247  99,4 
   -  dotacje  celowe  na zadania  własne inwestycyjne 800.000 582.201 582.201 100,0 
   - dotacje celowe na wykonywanie  zadań własnych 151.124 264.199 1264.199 100,0 

 
 
 

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XVIII/149/04 
Rady Gminy w Iławie 
z dnia  23 kwietnia 2004 r. 

 
Realizacja wydatków bud Ŝetowych Gminy Iława na dzie ń 31 grudzie ń 2003 roku. 

 
Dz. Rozdział Tre ść Plan Uchwały 

Rady 
Plan po 

zmianach  
31.12.2003 r. 

Wykonanie Wska źnik do 
(6/5) 

Struktura 
Wykonania w 

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 
010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 59.100 123.500 110.889 89,8 0,07 

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 16.100 90.000 83.936 93,3  
01030 Izby Rolnicze 20.000 20.500 20.329 99,2  

 

01095 Pozostała działalność 23.000 13.000 6.624 51,0  
020  LEŚNICTWO 5.000 5.000      4.692 93,8 0,03 
600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 857.950 889.088 830.730 93,4 5,3 

60016 Drogi publiczne bieŜące 175.250 211.550 156.781 74,1  
 Wydatki inwestycyjne 603.200 605.700 605.328 99,4  

 

 Wydatki do dyspozycji sołectw 79.500 71.838 68.621 95,6  
700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 60.000  50.126 45.864 91,5 0.3 

 70005 Gospodarska gruntami i nieruchomościani                 60.000 50.126 45.864 91,5  
710  Działalno ść usługowa 75.400  136.853 136.781 100,0 0,9 

 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 75.400 136.853 136.781 100,0  
750  ADMINISTRACJ PUBLICZNA 2.005.340  1.983.395 1.741.094 88,0 11,1 

75011 Urzędy wojewódzkie 65.745 65.745 65.746 100,0  
75022 Rady Gminy 100.000 100.000 87.594 87,6  
75023 Urzędy Gmin 1.607.345 1.563.345 1.426.859 91,3  
75047 Pobór podatków 140.000 128.000 51.594 40,3  
75095 Pozostała działalność 90.000 112.000 94.840 84,7  

 

75095 Do dyspozycji sołectw 17.750 14.305 14.461 101,0  
751  URZĘDY NACZELNYCH  ORGANÓW 

WŁADZY PAŃSTWOWEJ 
1.552 39.973 39.767 100,0 0,25 

 75101 Spisy wyborców 1.552 1.552 1.552 100,0  
 75109 Wybory samorządowe x 5.623 5.622 100,0  
 75110 Referendum -x 32.798 32.593 99,4  
754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I 

OCHRONA PRZECIW POśAROWA 
122.700 127.060 117.124 92,2 0,75 

75412 OSP 110.000 111.500 101.617 91,4   
75412 Środki do dyspozycji sołectw 12.700 15.560 15.507 99,7  

757 85702 OBSŁUGA DŁUGU PULICZNEGO 650.000  600.000 279.652 46,6 1,8 
758 75818 RÓZNE ROZLICZENIA -REZERWA 120.000  70.000 X x X 
801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.758.994  9.981.736 9.384.754 94,0 59,8 

80101 Szkoły podstawowe 5.378.470 5.416.269 5.149.213 95,0  
 Inwestycje 484.794 651.742 605.589 93,0  
80101 Szkoła niepubliczna 70.000 76.000 76.000 100,0  
80104 Oddziały przedszkolne 463.662 453.174 418.292 92,3  
80110 Gimnazja 1.548.132 1.680.466 1.553.574 92,5  
80110 Inwestycje 876.701 742.490 666.345 89,8  

 

80113 DowoŜenie 435.540 440.540 428.208 97,2  
 80114 ZOOS 415.185 412.953 400.412 97,0  
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80146 Kształcenie nauczycieli      42.510 52.510 35.961 68,5  
80195 Pozostała działalność 28.000 39.592 37.180 94,0  
80195 Środki do dyspozycji sołectw 16.000 16.000 13.980 87,4  

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 355.671  341.129 309.444 90,7 1,9 
85401 Świetlice szkolne 321.231 306.689 275.557 90,0  
85415 Pomoc materialna 11.550 11.550 11.540 100,0  

 

85412 Kolonie i obozy 22.890 22.890 22.347 100,0  
853  OPIEKA SPOŁECZNA 1.617.021  1.968.593 1.921.380 97,6 12,2 

85313 Składki ubezpieczeń społecznych 13.380 30.475 23.530 77,2  
85314 Zasiłki pielęgnacyjne 969.380 1.076.123 1.076.123 100,0  
85315 Dodatki mieszkaniowe 28.907 75.438 75.339 99,9  
85316 Zasiłki rodzinne 35.184 37.513 37.088 98,9  
85319 GOPS 430.050 391.750 352.405 90,0  
85378 Zasiłki suszowe x 25.472 25.472 100,0  

 

85395 Pozostała dział. doŜywiania  70.000 223.522 223.522 100,0  
853 85328 Usługi opiekuńcze 110.000 108.300 107.901 99,6  
851  OCHRONA  ZDROWIA 180.000 115.000 110.632 96,2 0,70 

85121 Ośrodek Zdrowia 50.000 50.000 49.232 98,5   
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60.000 65.000 61.400 94,5  

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

260.648 261.562 206.036 78,8 1,3 

90015 Oświetlenie- bieŜące  122.159 122.159 87.627 71,7  
90015 Środki z dyspozycji sołectw - 20.500 20.381 100,0  
90015 Inwestycja 48.189 48.189 48.189 100,0  
90095 Pozostała działalność 50.000 50.000 29.608 59,2  

 

90095 Środki do dyspozycji sołectw 40.300 20.714 20.231 97,7  
921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 
376.000 433.758 405.773 93,6 2,6 

92109 GOK 200.000 200.000 200.000 100,0  
92109 Świetlice 42.000 81.750 55.661 68,1  
92109 Sołectwa - dyspozycje 34.000 52.008 50.112 96,4  

 

92116 Biblioteki 100.000 100.000 100.000 100,0  
926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT 60.000  60.000 60.000 100,0 0,38 
 92605 Dotacje LZS 60.000 60.000 60.000 100,0  
WYDATKI OGÓŁEM 16.565.376 17.186.773 15.704.612 91,4 100,0 

 
 
 
 
 

1586 
UCHWAŁA Nr XVIII/216/04  

 Rady Miejskiej w Nidzicy 

 z dnia 29 kwietnia 2004 r.  

 

w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2003 rok  oraz udzielania  

absolutorium Burmistrzowi Nidzicy. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 136 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze 
zmianami) Rada Miejska w Nidzicy uchwala co, następuje: 

 
§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Nidzicy 

z wykonania budŜetu gminy Nidzica za rok 2003 oraz 
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Nidzicy zaopiniowanego przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie udziela 
Burmistrzowi Nidzicy absolutorium z tytułu wykonania 
budŜetu gminy za 2003 rok. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Nidzicy. 
 
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zdzisław Napiórkowski 
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S P R A W O Z D A N I E 
 

Z WYKONANIA BUD śETU GMINY NIDZICA ZA 2003 ROK 
 

 
I. DOCHODY BUDśETU GMINY NIDZICA – 2003 r. 

 
1. Zestawienie o zbiorczym wykonaniu dochodów budŜetu  według wszystkich podziałek klasyfikacji budŜetowej od 

początku roku do dnia 31.12.2003 roku 
 
Dział Rozdz

. 
§ W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan po 

zmianach 
Wykonanie % 

010   Rolnictwo i łowiectwo 1.108.158 1.054.353 95,1 
01010  Infrastruktura wodociągowa 

i sanitacyjna wsi 
1.103.658 1.052.453 95,4 

628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
- AWRSP Olsztyn  

86.355 
 
 

86.355 

86.355 
 
 

86.355 

100,0 
 
 

100,0 
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 
- SAPARD-Orłowo 
- Kan. Załuski 
- Orłowo 
- Napiwoda 
- RozdroŜe 

893.893 
 

752.495 
- 

29.268 
23.093 
89.037 

842.688 
 

752.495 
1.165 

24.747 
24.073 
40.208 

100,0 
 

100,0 
- 

84,6 
104,2 
45,2 

 

633 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin 
( związków gmin) 

123.410 
 
 

123.410 
 
 

100,0 

01022  
 
 
 

Zwalczanie chorób zakaźnych  
zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych 
i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia 
zwierzęcego  

4.500 1.900 42,2 

049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

2.000 
 

118 
 

5,9 
 

 

 

069 Wpływy z róŜnych opłat 2.500  1.782  71,3 
020   Leśnictwo 6.000 6.610 110,2 

02001  Gospodarka leśna 6.000 6.610 110,2  
 075 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze 
-  obwody łowieckie 

6.000 
 
 

6.000 

6.610 
 
 

6.610 

110,2 
 
 

110,2 
600   Transport i ł ączno ść 60.000 59.778 99,6 

60017  Drogi wewnętrzne 60.000 59.778 99,6  
 
 
 

270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin),powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 
- Waszulki- Kol. Bartoszki 

60.000 
 

60.000 

59.778 
 

59.778 

99,6 
 

99,6 
630   Turystyka 42.670 42.670 100,0 

63001  Ośrodki informacji turystycznej 42.670 42.670 100,0  
 
 

663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

42.670 42.670 100,0 

700   Gospodarka mieszkaniowa 2.032.106 2.328.163 114,6 
70005  Gospodarka gruntami nieruchomościami 2.032..106 2.328.163 114,6 

047 Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 97.410 106.818 109,7 
075 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze 

1.206.696 1.267.013 105,0 

076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego  przysługującego osobom 
fizycznym w prawo własności 

- 13.511 - 

084 Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów   i składników majątkowych   724.000 933.755 129,0 
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000 5.732 143,3 

 
 
 

092 Pozostałe odsetki - 1.334 - 
710   Działalno ść usługowa 4.500 4.500 100,0 

71035  Cmentarze 4.500 4.500 100,0  
 202 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez gminę na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
4.500 4.500 100,0 

750   Administracja publiczna 139.323 152.582 109,5 
75011  Urzędy wojewódzkie 131.494 131.494 100,0 
 201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
131.494 131.494 100,0 

75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  7.829 8.932 114,1 
069 Wpływy z róŜnych opłat  7.600 8.673 114,1 
083 Wpływy z usług 229 229 100,0 

 

097 Wpływy z róŜnych dochodów - 30 - 
75095  Pozostała działalność - 12.156 - 

069 Wpływy z róŜnych opłat -      2.516 - 

 

 
097 Wpływy z róŜnych dochodów       -  9.640 - 

751   Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli    i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

 50.295 49.503 98,4 

75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.050 3.050 100,0 
 201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
3.050 3.050 100,0 

 
 
 

75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne i 
wojewódzkie 

300 300 100,0 
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 201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

300 300 100,0 

75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 46.945 46.153 98,9 
 201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
46.945 46.153 98,9 

754   Bezpiecze ństwo publiczne  i      ochrona przeciwpo Ŝarowa  3.500 4.605 131,6 
75416  StraŜ Miejska 3.500 4.605 131,6  
 057 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od ludności 3.500 4.605 131,6 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadaj ących osobowo ści prawnej 

9.639.493 9.680.550 104,4 

75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30.000 34.317 114,4 
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 30.000 33.972 113,2  
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 345 - 

75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

3.727.400 3.576.770 96,0 

031 Podatek od nieruchomości 3.220.000 3.104.459 96,4 
032 Podatek rolny 71.000 63.688  89,7 
033 Podatek leśny 305.600 314.528 102,9 
034 Podatek od środków transportowych 80.800 70.422 87,2 
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych  20.000 8.586 42,9 

 

091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
-podatek rolny 
-podatek od nieruchomości 
- podatek leśny 
-podatek od czynności cywilnoprawnych 
- podatek od środków transportu 

30.000 
- 

30.000 
- 
- 
- 

15.087 
  143 

14.550 
2 
8 

384 

50,3 
- 

48,5 
- 
- 
- 

75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  

 2.255.125 2.445.331 108,4 

031 Podatek od nieruchomości 1.480.025 1.524.212 103,0 
032 Podatek rolny 258.000 297.549 115,3 
033 Podatek leśny 2.400 3.077 128,2 
034 Podatek od środków transportowych 199.200 216.806 108,8 
036 Podatek od spadków i darowizn 40.000 65.789 164,5 
037 Podatek od posiadania psów - 182 - 
043 Wpływy z opłaty targowej 100.000 112.723 112,7 
045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 500 165 33,0 
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 140.000 187.004 133,6 
069 Wpływy z róŜnych opłat 5.000 8.315 166,3 

 

091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
-podatek rolny 
-podatek leśny 
-podatek od nieruchomości 
-podatek od środków transportowych 
-podatek od posiadania psów 
-podatek od czynności  cywilnoprawnych 

30.000 
- 
- 

30.000 
- 
- 
- 

29.509 
4.115 

13 
17.284 
7.684 

69 
344 

98,4 
- 
- 

57,6 
- 
- 
- 

75618    Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw 

239.911 234.970 97,9 

013 Opłata restrukturyzacyjna 23.911 23.911 100,0 
041 Wpływy z opłaty skarbowej 200.000 191.427 95,7 
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   1.000 472 47,2 

 

049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

15.000 19.160 127,7 

75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 3.387.057 3.389.162 100,1 
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3.237.057 3.250.357 100,4 

 
 

 
002 Podatek dochodowy od osób prawnych 150.000 138.805 92,5 

758   RóŜne rozliczenia 10.237.779 10.253.601 100,2 
75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9.256.362 9.256.362 100,0 
 292 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 9.256.362 9.256.362 100,0 
75802  Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 14.993 14.993 100,0 
 292 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 14.993 14.993 100,0 
75805  Część rekompensujaca subwencji ogólnej dla gmin 876.424 876.424 100,0 
 292 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 

-subwencja drogowa 
-ulgi podatkowe       

876.424 
663.489 
212.935 

876.424 
663.489 
212.935 

100,0 
100,0 
100,0 

75814  RóŜne rozliczenia finansowe 90.000 105.822 117,6 
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - -892 - 
036 Podatek od spadków i darowizn - -1.947 - 
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych  - -42 - 
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - -139 - 

 

 

092 Pozostałe odsetki 90.000  108.842 120,9 
801   Oświata i wychowanie 258.248 265.721 102,9 

80101  Szkoły podstawowe 133.975 133.975 100,0 
201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
8.391 8.391 100,0 

203 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin) 

95.584 95.584 100,0 

 

244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora 
finansów publicznych 

30.000 30.000 100,0 

 DowoŜenie uczniów do szkół 5.500 5.485 99,7 80113 
083 Wpływy z usług 5.500 2.485 99,7 

80114  Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 2.211 - 
 097 Wpływy z róŜnych dochodów - 2.211 - 
80195  Pozostała działalność 118.773 124.050 104,4 

083 Wpływy z usług 57.450 62.727 109,2 

 

 
203 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin 

(związków gmin) 
61.323 61.323 100,0 
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851   Ochrona zdrowia 246.008 246.052 100,0 
85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 246.008 246.052 100,0  

  048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 246.008 246.052 100,0 
853   Opieka społeczna 2.747.757 2.728.121 99,3 

85313  
 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  niektóre świadczenia  z 
pomocy społecznej 

93.575 74.838 80,0 

 201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

93.575 74.838 80,0 

85314  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne              1.677.714 1.677.714 100,0 
 201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
1.677.714 1.677.714 100,0 

85315  Dodatki mieszkaniowe 286.038 286.038 100,0 
 203 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin 

(związków gmin) 
286.038 286.038 100,0 

85316  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne    i wychowawcze 164.283 164.283 100,0 
 201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
164.283 164.283 100,0 

85319  Ośrodki pomocy społecznej 295.560 298.298 100,9 
097 Wpływy z róŜnych dochodów - 2.738         -  
201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
295.560 295.560 100,0 

 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60.000 56.363 93,9 85328 
083 Wpływy z usług 60.000 56.363 93,9 

85378  Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 3.917 3.917 100,0 
 201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
3.917 3.917 100,0 

85395  Pozostała działalność 166.670 166.670 100,0 
201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
5.310 5.310 100,0 

203 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin) 

127.362 127.362 100,0 

 

 

270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   

33.998 33.998 100,0 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 423.700 330.182 77,9 
85404  Przedszkola                 417.352 323.834 77,6 

083 Wpływy z usług 417.352 323.502 77,5  
097 Wpływy z róŜnych dochodów - 332 - 

85495  Pozostała działalność 6.348 6.348 100,0 

 

 203 Dotacje celowe otrzymane  z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin) 

6.348 6.348 100,0 
 

900   Gospodarka komunalna i  ochrona środowiska 255.000 247.340 97,0 
 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 392 -  90001 
097 Wpływy z róŜnych dochodów - 392 - 

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 185.000 185.000 100,0 
 201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
185.000 185.000 100,0 

90095  Pozostała działalność 70.000 61.948 88,5 
083 Wpływy z usług 70.000 61.548 87,9 

 

 
097 Wpływy z róŜnych dochodów - 400 - 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     - 1.712     - 
 Domy i ośrodki kultury, świetlice  i kluby     - 1.712     -  

 
92109 

097 Wpływy z róŜnych dochodów      - 1.712     - 
926   Kultura fizyczna i sport 30.000    31.898 106,3 

92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -    1.407 - 
 097 Wpływy z róŜnych dochodów -     1.407 - 
92695  Pozostała działalność 30.000 30.491 101,6 

 

 083 Wpływy z usług 30.000 30.491 101,6 
R A Z E M 27.284.537 27.487.941 100,7 

 
2. Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji bud Ŝetowej 
 

Plan  
Lp.  

 
Dział  

 
Wyszczególnienie na 

01.01.03r. 
po 

zmianach 

Wykonanie 
31.12.2003r. 

 
% 

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.659.339 1.108.158 1.054.353 95,1 
2. 020 Leśnictwo 6.000 6.000 6.610 110,2 
3. 600 Transport i łączność - 60.000 59.778 99,6 
4. 630 Turystyka 15.000 42.670 42.670 100,0 
5. 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.325.866 2.032.106 2.328.163 114,6 
6. 710 Działalność usługowa - 4.500 4.500 100,0 
7. 750 Administracja publiczna 139.094 139.323 152.582 109,5 
8. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.050 50.295 49.503 98,4 
9. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 3.500 3.500 4.605 131,6 
10. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej 
10.724.330 9.639.493 9.680.550 100,4 

11. 758 RóŜne rozliczenia 10.022.193 10.237.779 10.253.601 100,2 
12. 801 Oświata i wychowanie 249.856 258.248 265.721 102,9 
13. 851 Ochrona zdrowia 180.000 246.008 246.052 100,0 
14. 853 Opieka społeczna 2.386.962 2.747.757 2.728.121 99,3 
15. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 421.617 423.700 330.182 77,9 
16. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 252.000 255.000 247.340 97,0 
17. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - - 1.712 - 
18. 926 Kultura fizyczna i sport 30.000 30.000 31.898 106,3 
 Razem 29.418.807 27.284.537 27.487.941 100,7 
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3. Wykonanie planu dochodów według rodzajów w 2003 r. 
                                                                                                  w złotych 

Struktura procentowa Wyszczególnienie Plan po 
zmianach 
na 2003r. 

Wykonanie 
za 2003r. 

Wsk. 
% 

3:2 
Plan po 
zmian. 

Wykonan. 
za 2003r. 

1 2 3 4 5 6 
I. Podatki i opłaty 9.574.493 9.627.284 100,5 35,1 35,0 
1. Od nieruchomości 4.700.025 4.628.671 98,5 17,2 16,8 
2. Rolny   329.000 361.237 109,8 1,2 1,3 
3. Leśny 308.000 317.605 103,1 1,1 1,2 
4. Od środków transportowych 280.000 287.228 102,6 1,0 1,1 
5. Od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 
formie karty podatkowej 

30.000 33.972 113,2 0,1 0,1 

6. Od spadków i darowizn 40.000 65.789 164,5 0,2 0,2 
7. Od posiadania psów - 182 - - - 
8. Opłata skarbowa 200.000 191.427 95,7 0,7 0,7 
9. Opłata targowa 100.000 112.723 112,7 0,4 0,4 
10. Opłata administracyjna za czynności urzędowe 500 165 33,0 - - 
11. Opłata eksploatacyjna 1.000 472 47,2 - - 
12. Opłata stała za wpis do ewidencji   działalności 
gospodarczej 

15.000 19.150 127,7 - 0,1 

13.Opłata restrukturyzacyjna  23.911 23.911 100,0 0,1 0,1 
14.Podat.od czynności cywilnoprawnych 160.000 195.590 122,2 0,6 0,7 
15.Udział w podatku dochodowym od  osób prawnych 150.000 138.805 92,5 0,6 0,5 
16.Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.237.057 3.250.357 100,4 11,9 11,8 
II. Dochody z majątku gminy 2.028.106 2.321.097 114,4 7,4 8,4 
1. Ze sprzedaŜy 724.000 933.755 129,0 2,6 3,4 
2. Z dzierŜawy i najmu 1.206.696 1.267.013 105,0 4,4 4,6 
3. Za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie  wieczyste  
nieruchomości 

97.410 106.818 109,7 0,4 0,4 

4. Przekształcenie prawa uŜytkowania  wieczystego w prawo 
własności 

- 13.511 - - - 

III. Za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 246.008  246.052 100,0 0,9 0,9 
IV. Pozostałe dochody 962.529 839.858 87,3 3,6 3,1 
1. Opłata prolongacyjna  - 10 - - - 
2. Czynsz dzierŜawny za obwody  łowieckie 6.000 6.610 110,2 - - 
3. Udziały mieszkańców w finansowaniu  inwestycji 141.398 90.193 63,8 0,5 0,3 
4. Wpływ z usług 640.531 540.345 84,4 2,4 2,0 
5. Odsetki od nieterminowo regulowanych naleŜności wobec  
gminy 

64.000 50.674 79,2 0,2 0,2 

6. Odsetki i dopłaty do odsetek od środków na rachunkach 
bankowych 

90.000 108.842 120,9 0,4 0,4 

7. RóŜne opłaty 15.100 21.285 140,9 0,1 0,1 
8. Mandaty karne 3.500 4.605 131,6 - - 
9. Wpływy z róŜnych dochodów i  rozliczeń - 18.862 - - 0,1 
10. Rozliczenia z Urzędami Skarbowymi - -3.020 - - - 
11. Wpływy z innych lokalnych opłat  pobieranych przez jst. na    
podstawie odrębnych ustaw   

2.000 118 5,9 - - 

12. Pozostałe odsetki - 1.334 - - - 
A. Ogółem dochody własne  (I+II+III+IV) 12.811.136  13.034.291 101,7 47,0 47,4 
V. Subwencja ogólna 10.147.779 10.147.779 100,0 37,2 36,9 
VI. Ogółem dotacje, z tego: 3.392.774 3.373.245 99,4 12,4 12,3 
1. Dotacje celowe na zadania  własne gminy  700.065 700.065 100,0 2,5 2,6 
2. Dotacje celowe na zadania  zlecone gminom  2.615.539 2.596.010 99,2 9,6 9,4 
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i 
porozumień  

47.170 47.170 100,0 0,2 0,2 

4. Inne dotacje (GFOSiGW)  30.000 30.000 100,0 0,1 0,1 
B. Ogółem subwencje i dotacje  (V+VI) 13.540.553  13.521.024 99,9 49,6 49,2 
VII. Środki od innych jednostek sektora  finansów 
publicznych ANR, TFOGR 

180.353 180.131 99,9 0,6 0,7 

VIII. Środki na finansowanie programu ze środków 
zagranicznych nie podlegaj ących zwrotowi (SAPARD) 

752.495 752.495 100,0 2,8 2,7 

C. Środki pozyskane ogółem (VII-VIII) 932.848 932.626 100,0 3,4 3,4 
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C) 27.284.537 27.487.941 100,7 - - 

 
 

II. Wydatki Bud Ŝetu Gminy Nidzica – 2003 r. 
 

1. Zestawienie o zbiorczym wykonaniu wydatków według wszystkich podziałek klasyfikacji budŜetowej  od początku roku 
do dnia 31.12.2003 roku. 

 
Lp. Dział Rozdział § Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % 

1. 010   Rolnictwo i łowiectwo 1.385.034  1.337.996 96,6 
01003  Upowszechnianie doradztwa rolniczego 2.500 2.499 100,0 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 1.000 999     99,9  
4300 Zakup usług pozostałych 1.500 1.500 100,0 

01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  1.372.695   1.327.272 96,7 
4300 Zakup usług pozostałych 30.000 12.935 43,1 

 
 
 

 

 
 
 

6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek 
prawa handlowego 

90.000 90.000 100,0 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124  Poz.  
 

- 6650 - 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
- budowa kanalizacji sanitarnej w  Zagrzewie Gmina Nidzica 
- sieć kanalizacji sanitarnej i sieć  wodociągowa we wsi RozdroŜe w  
gminie Nidzica 
- budowa sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej Orłowo - Wólka Orłowska 
w tym: 
 A) budowa sieci wodociągowej w Orłowie 
B) budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Orłowo Wólka Orłowska 

       500.200 
91.972 
45.200 

 
363.028 

 
93.583 

269.445 

    471.842 
91.971 
20.646 

 
359.225 

 
93.583 

265.642 

94,3 
100,0 
45,7 

 
98,9 

 
100,0 
98,6 

6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
- budowa sieci wodociągowej ikanalizacji Orłowo-Wólka Orłowska  
  w tym: 
A) budowa sieci wodociągowej w Orłowie budowa kanalizacja   
B) budowa sieci kanalizacji  sanitarnej dla m. Wólka Orłowska       

752.495 
752.495 

 
217.606 
534.889 

752.495 
752.495 

 
217.606 
534.889 

100,0 
100,0 

 
100,0 
100,0 

01022  Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i 
produktach pochodzenia zwierzęcego 

839 838  100,0 

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 
- inkaso za wydawanie świadectw  miejsca pochodzenia zwierząt 

754 
754  

754 
      754 

100,0 
100,0 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 9 90,0 

 

4300 Zakup usług pozostałych 
- kolczykowanie zwierząt 

75 
75 

  75 
75 

100,0 
100,0 

01030  Izby Rolnicze 9.000  7.387 82,1 
 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 

wpływów z podatku rolnego 
9.000 7.387 82,1 

2. 600   Transport i ł ączno ść 957.010 888.842 92,9 
60014  Drogi publiczne powiatowe 6.000 -           - 
 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

6.000 - - 

60016  Drogi publiczne gminne 791.010 769.287 97,2 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.200 224 18,7  
4120 Składki na Fundusz Pracy 200 20 10,0 
4270 Zakup usług remontowych 

- remonty dróg gminnych 
- remonty obiektów mostowych 
- remonty nawierzchni ulic gminnych 
- utwardzenie nawierzchni ulic gminnych 

228.670 
89.900 
32.520 
76.250 
30.000 

228.197 
89.732 
32.512 
75.987 
29.966  

99,8 
99,8 

100,0 
99,7 
99,9 

4300 Zakup usług pozostałych 
- zimowe utrzymanie dróg gminnych  
- oznakowanie ulic gminnych 
- utrzymanie zieleni w pasie  drogowym 
- oznakowanie dróg gminnych 
- opracowanie organizacji ruchu dróg gminnych 

 104.080 
62.530 
10.000 
17.400 
4.150 

10.000 

85.986 
45.618 
9.226 

17.400 
3.742 

10.000 

82,6 
92,2 
92,3 

100,0 
90,2 

100,0 
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.000 - - 

 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
- budowa dróg, chodników i wjazdów  z niezbędną infrastrukturą 
techniczną Osiedle Ciegielniana w  Nidzicy  

454.860 
454.860 

454.860 
454.860 

100,0 
100,0 

60017  Drogi wewnętrzne 120.000 119.555 99,6 
 4270 Zakup usług remontowych 

- modernizacja drogi gminnej  Waszulki – kol. Waszulki 
120.000 
120.000 

119.555 
119.555 

99,6 
99,6 

60095  Pozostała działalność 40.000 - - 

  

 4300 Zakup usług pozostałych 40.000 - - 
3. 630   Turystyka 53.520 52.884 98,8 

63001  Ośrodki informacji turystycznej 53.520 52.884 98,8 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 6.908 6.899 99,9 
4270 Zakup usług remontowych 28.602 28.601 100,0 
4300 Zakup usług pozostałych 4.450 3.824 85,9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 
- zakup zestawu komputerowego z  wyposaŜeniem  
- zakup kamery 

 13.560 
5.860 
7.700 

13.560 
5.860 
7.700 

100,0 
100,0 
100,0 

4. 700   Gospodarka mieszkaniowa 1.384.494 1.319.479 95,3 
70004  RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1.322.274 1.271.171 96,1 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 288 288  100,0 
4120 Składki na Fundusz Pracy 41 41 100,0 
4270 Zakup usług remontowych 

- remonty lokali i budynków wchodzących w skład zasobu  
mieszkaniowego gminy 

361.945 
361.945 

344.215 
344.215 

95,1 
95,1 

 

4300 Zakup usług pozostałych 
- koszty bieŜące eksploatacji 
- koszty zarządu nieruchomości  wspólnymi we wspólnotach  

960.000 
500.000 
460.000 

926.627 
478.565 
448.062 

96,5 
95,7 
97,4 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 62.220 48.308 77,6 
4300 Zakup usług pozostałych 

- wykup gruntów, odszkodowania  opłaty notarialne i sądowe 
- uŜytkowanie wysypiska w  Kanigowie 
- uŜytkowanie wieczyste 
- ogłoszenia w prasie (przetargi)   

61.044 
53.824 
1.200 

20 
6.000 

47.574 
41.910 
1.105 

- 
4.559 

77,9 
77,9 
92,1 

- 
76,0 

  

 

4480 Podatek od nieruchomości 1.176 734 62,4 
5. 710   Działalno ść usługowa    188.791 97.854 51,8 
  71004  Plan zagospodarowania przestrzennego 108.291 57.583 53,2 
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 4300 Zakup usług pozostałych 
-  zmiany planu zagospodarowania  rejon ulic Sienkiewicza, drogi nr 7,  

ulicy Kolejowej i  Kraszewskiego  
- projekt załoŜeń zaopatrzenia w  energię elektryczną, paliwo  gazowe, 

ciepło 
-  zmiana planu zagospodarowania  ulic  Rataja, Kościuszki, 3-go Maja,  

Kraszewskiego 
-  ogłoszenia dotyczące planowania przestrzennego 
-  cząstkowe zmiany  w planie  zagospodarowania przestrzennego wsi 

Wikno, Jabłonka, Natać Mała i Wielka   
-  zmiany w planie zagospodarowania  przestrzennego w Zimnej Wodzie 
-  koncepcja kanalizacji sanitarnej wsi  nad jeziorem Omulew 
-  program zaopatrzenia w wodę wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka,   

Natać  

108.291 
26.681 

 
30.000 

 
7.860 

 
6.750 

12.000 
 

7.000 
5.000 

13.000   

57.583 
25.399 

 
15.000 

 
7.860 

 
2.370 

- 
 

6.954 
- 
- 

53,2 
95,2 

 
50,0 

 
100,0 

 
35,1 

- 
 

99,3 
- 
- 
 

71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne 56.000 16.086 28,7 
 4300 Zakup usług pozostałych 

- bieŜące prace geodezyjne w Wydziale Gospodarki Mieniem 
Komunalnym i Rolnictwa (wycena nieruchomości  do sprzedaŜy, podział 
nieruchomości i przygotowanie dokumentacji  geodezyjnej 
- udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

56.000 
47.000 

 
 

9.000 

16.086 
14.999 

 
 

1.087 

28,7 
31,9 

 
 

12,1 
71035  Cmentarze 24.500 24.185 98,7  
 4300 Zakup usług pozostałych 24.500  24.185 98,7 

6. 750   Administracja publiczna 2.888.561 2.586.387 89,5 
75011  Urzędy wojewódzkie 131.494  131.494 100,0 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  109.280 109.280 100,0 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19.538 19.538 100,0 

 

4120 Składki na Fundusz Pracy 2.676 2.676 100,0 
75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 219.680 208.647 95,0 

3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 191.520 189.088 98,7 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 6.000 5.472 91,2 
4300 Zakup usług pozostałych 17.360 13.841 79,7 
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1.800  246 13,7 

 

4420 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 3.000 -    - 
75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.147.564 2.006.798 93,4 

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9.178 4.564 49,7 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  1.172.704  1.164.652 99,3 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95.635 95.635 100,0 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 235.784 200.660 85,1 
4120 Składki na Fundusz Pracy  32.303 29.531 91,4 
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.125 3.441 83,4 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 

- materiały biurowe 
- wyposaŜenie biur 
- prasa, ksiąŜki, akty prawne 
- wyposaŜenie komputerowe  
- druki akcydensowe 
- paliwo do samochodów 
- środki czystości 
- pozostałe zakupy 

 147.496 
25.385 
19.482 
23.000 
36.893 
10.368 
16.100 
3.800 

12.468 

 133.775 
25.385 
19.443 
21.965 
35.493 
6.814 

12.088 
3.644 
8.943 

90,7 
100,0 
99,8 
95,5 
96,2 
65,7 
75,1 
95,9 
71,7 

4260 Zakup energii 
- energia elektryczna 
- energia cieplna 
- woda 

85.627 
21.098 
58.964 
5.565 

66.638 
16.785 
48.592 
1.261 

77,8 
79,5 
82,4 
22,6 

  
 

 

4270 Zakup usług remontowych 
- remont pomieszczeń  biurowych 

 27.000 
27.000 

     25.486 
25.486 

    94,4 
94,4 

4300 Zakup usług pozostałych 
- usługi telekomunikacyjne 
- usługi pocztowe 
- opieka autorska 
- usługi introligatorskie 
- wywóz nieczystości 
- konserwacja alarmu 
- inne usługi 
- szkolenia i czesne 
- opłaty RTV 
- prowadzenie BIP 
- analiza emisji obligacji 

245.570 
87.567 
65.100 
8.100 
1.015 
2.000 
2.800 

30.588 
28.200 
1.200 
3.000 

16.000 

 201.368 
67.845 
47.006 
7.075 
1.014 
1.872 
2.351 

30.588 
24.651 

788 
2.440 

15.738 

82,0 
77,5 
72,2 
87,3 
99,9 
93,6 
84,0 

100,0 
87,4 
65,7 
81,3 
98,4 

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 10.720 7.095 66,2 
4420 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 2.000 304 15,2 
4430 RóŜne opłaty i składki 

- ubezpieczenie pojazdów,  budynków i mienia 
11.250 
11.250 

7.840 
7.840 

69,7 
69,7 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.565 46.564 100,0 

 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 
- zakup oprogramowania  komputerowego 
- zakup BIP 

21.607 
14.607 
 7.000 

19.245  
12.828 
6.417 

89,1 
87,8 
91,7 

75047  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych 126.857 66.459 52,4 
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 34.000 21.394 62,9  
4300 Zakup usług pozostałych 

- egzekucja naleŜności 
- prowizja opłaty targowej 
- ustanowienie hipotek 

92.857 
40.000 
37.857 
15.000 

45.065 
6.724 

33.461 
4.880 

48,5 
16,8 
88,4 
32,5 

75095  Pozostała działalność 262.966  172.989 65,8 
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 

-prace interwencyjne 
2.370 
2.370 

1.143 
.143    

  48,2 
 48,2 

  

 

3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 
- zryczałtowane diety sołtysów 

74.220 
74.220 

71.621 
71.621 

96,5 
96,5 
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4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 
- prace interwencyjne 

      96.000 
96.000 

22.274 
22.274 

23,2 
23,2 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.500 6.459 99,4 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25.548 20.687 81,0 
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.728 3.713 99,6 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 

- promocja gminy 
- zakup materiałów dla sołtysów 
- inne 

19.600 
15.000 
3.600 

          1.000 

16.069 
12.690 
3.125 
  254 

82,0 
84,6 
86,8 
25,4 

4300 Zakup usług pozostałych 
- promocja gminy 
- inne usługi 

22.500 
18.528 
3.972 

 22.205 
18.527 
3.678 

98,7 
100,0 
92,6 

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 2.000 1.056 52,8 
4420 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 1.500 - - 
4430 RóŜne opłaty i składki 

- promocja gminy 
9.000 
9.000 

7.762 
7.762 

86,2 
86,2 

7. 751   Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz s ądownictwa 

50.295 49.504  98,4  

75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 

3.050     3.050 100,0 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  216 216   100,0 
4120 Składki na Fundusz Pracy 31 31   100,0 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 1.550 1.550 100,0 

 
 
 
 4300 Zakup usług pozostałych 1.253 1.253 100,0 
75109  

 
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz 
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 

300 300 100,0 

 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 300 300 100,0 
75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 46.945 46.154 98,3 

3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 33.602 33.399 99,4 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 650 638 98,2 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 5.143 5.143 100,0 
4260 Zakup energii 500 253 50,6 
4300 Zakup usług pozostałych 6.750 6.721 99,6 

 
 

 

 

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe  300 - - 
8. 754   Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 268.609  259.661 96,7 

75411  Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarniczej 1.000 1.000 100,0 
 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego 

1.000 1.000 100,0 

75412  Ochotnicze straŜe poŜarne  134.800  131.103 97,3 
3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 11.540 11.510 99,7 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.650 2.633 99,4 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 21.158 21.119 99,8 
4260 Zakup energii 10.500 9.345 89,0 
4270 Zakup usług remontowych  55.000 55.000 100,0 
4300 Zakup usług pozostałych  21.563 21.507 99,7 
4430 RóŜne opłaty i składki 7.589 7.589 100,0 

 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 
- zakup motopompy 

4.800 
4.800 

2.400 
2.400 

50,0 
50,0 

75414  Obrona cywilna 5.000 4.817 96,3 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 3.524 3.359 95,3 
4260 Zakup energii 500   482 96,4 

 

4300 Zakup usług pozostałych 976 976 100,0 
75416  StraŜ Miejska 127.809   122.741 96,0 

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6.620 3.971 60,0 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85.824 85.686 99,8 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  6.500 6.297 96,9 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.573 15.351 98,6 
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.180 2.176 99,8 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 6.733 6.654 98,8 
4300 Zakup usług pozostałych 2.700 927 34,3 

  

 

4430 RóŜne opłaty i składki 1.679 1.679 100,0 
9. 757   Obsługa długu publicznego   147.084 101.546 69,0 

75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 

 147.084 101.546 69,0   

 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych 
oraz poŜyczek i kredytów 
- budowa dróg chodników i wjazdów  wraz z niezbędną infrastrukturą  
techniczną na os. Cegielniana 
- budowa kanalizacji sanitarnej, tłocznej, przepompowni ścieków w 
Napiwodzie oraz kolektora  tłocznego z Napiwody do Nidzicy 
- budowa kolektora ściekowego „B” w kierunku wsi letniskowych zad. 2 
- modernizacja kotłowni węglowej na olejowo-gazową przy Al. Wojska   
Polskiego 
- sieć kanalizacji sanitarnej i sieć  wodociągowa do wsi RozdroŜe gm.   
Nidzica 
- remont samochodu poŜarniczego 
- kredyt bieŜący   

 147.084 
 

83.0000 
 

7.000 
 

2.704 
6.000 

 
15.000 

 
1.000 

32.380         

101.546 
 

73.280 
 

5.241 
 

2.703 
3.259 

 
- 
 

693 
16.370      

69,0 
 

88,3 
 

74,9 
 

100,0 
54,3 

 
- 
 

69,3 
50,6 

10. 758   RóŜne rozliczenia 60.966 3.480 5,7 
75814  RóŜne rozliczenia  finansowe 20.500 3.480 17,0 
 4300 Zakup usług pozostałych 20.500 3.480 17,0 
75818  Rezerwy ogólne i celowe 40.466                    -                - 

  

 4810 Rezerwy ogólne i celowe 
- rezerwa ogólna 
- rezerwa celowa: likwidacja klęski  Ŝywiołowej 

 40.466 
2.966 

37.500  

          -         
- 
- 

          - 
- 
- 

11. 801   Oświata i wychowanie 12.563.148 12.369.651 98,4 
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80101  Szkoły podstawowe 7.881.648 7.758.401 98,4 
2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

pobranych w nadmiernej wysokości  
76 76 100,0 

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 158.260 152.395 96,3 
3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 8.391 8.391 100,0 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.729.249 4.676.700 98,9 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 336.924 336.920 100,0 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 903.261     890.945 98,6 
4120 Składki na Fundusz Pracy  123.070 121.176 98,5 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 211.320 209.608 99,2 
4230 Zakup leków i materiałów medycznych 2.039 2.034 99,8 
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 66.542 49.852 74,9 
4260 Zakup energii 358.530 343.827 95,9 
4270 Zakup usług remontowych 476.233 468.193 98,3 
4274 Zakup usług remontowych 95.584 95.584 100,0 
4300 Zakup usług pozostałych 94.244 89.553 95,0 
4430 RóŜne opłaty i składki 9.883 9.153 92,6 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   292.331 288.388 98,6 

 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
- modernizacja kotłowni w szkole w Rączkach z wymianą pieca 

15.711 
15.711 

15.606 
15.606 

99,3 
99,3 

80104  Przedszkola przy szkołach podstawowych  98.617  97.797 99,2 
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8.646 8.288 95,8 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65.566 65.381 99,7 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.842  4.842 100,0 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.415 13.404 99,9 
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.917 1.889 98,5 

 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  4.231  3.993 94,4 
80110  Gimnazja 3.124.264 3.107.326 99,4 

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 12.157 10.900 89,7 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.291.954   2.279.380 99,4 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156.484 156.483 100,0 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 430.402 427.665 99,4 
4120 Składki na Fundusz Pracy 58.499 58.209 99,5 
4210  Zakup materiałów i wyposaŜenia 8.607 8.555 99,4 
4300 Zakup usług pozostałych  13.184 13.158 99,8 

 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   152.977 152.976 100,0 
80113  DowoŜenie uczniów do szkół 507.700 495.816 97,7 

2630 Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla jednostek nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Nidzicy 

18.000 
 

18.000 

18.000 
 

18.000 

100,0 
 

100,0 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 44.000 41.229 93,7 
4270 Zakup usług remontowych 18.200 13.803 75,8 
4300 Zakup usług pozostałych 422.000 418.169 99,1 

 

4430 RóŜne opłaty i składki  5.500 4.615 83,9 
80114  Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 716.560 680.369 94,9 

3020 Nagrody i wydatki  nie zaliczone do wynagrodzeń 2.600 2.576 99,1 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 464.880 457.442 98,4 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.548 35.261 93,9 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88.598 76.771 86,6 
4120 Składki na Fundusz Pracy 12.140 11.768 96,9 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 24.500 22.854 93,3 
4260 Zakup energii 16.200 15.175 93,7 
4270 Zakup usług remontowych 2.100 636 30,3 
4300 Zakup usług pozostałych 42.600 35.271 82,8 
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1.900 1.574 82,8 
4430 RóŜne opłaty i składki   1.900 1.324 69,7 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.094 15.837 98,4 

 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 
- zakup zestawu komputerowego 

5.500 
5.500 

3.880 
3.880 

70,5 
70,5 

80146  Dokształcanie i doskonalenie  
nauczycieli 

67.740 64.118 94,6 

4300 Zakup usług pozostałych 32.337 31.487 97,4  
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 35.403         32.631 92,2 

80195  Pozostała działalność 166.619 165.824 99,5 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 13.278 12.872 96,9 
4300 Zakup usług pozostałych 73.856 73.467 99,5 
4430 RóŜne opłaty i składki 650    650 100,0 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67.515 67.515 100,0 

  

 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 
- zakup zestawu komputerowego 

11.320 
11.320 

11.320 
11.320 

100,0 
100,0 

12. 851   Ochrona zdrowia 246.008 246.004 100,0 
85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 246.008 246.004 100,0 

3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych  5.560 5.560 100,0 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.273 3.272 100,0 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 23.300 23.300 100,0 
4220 Zakup środków Ŝywności 18.000 18.000 100,0 
4260 Zakup energii 22.540 22.540 100,0 
4270 Zakup usług remontowych 29.724 29.723 100,0 
4300 Zakup usług pozostałych 86.878 86.878 100,0 
4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych  7.660 7.659 100,0 
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego    1.428     1.428 100,0 

  
 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 
- zakup samochodu dostawczego 

47.645 
47.645 

47.644 
47.644 

100,0 
100,0 

13. 853   Opieka społeczna 4.700.175 4.680.701 99,6 
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85313  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

   93.575   74.838 80,0 

 3110 Świadczenia społeczne    93.575     74.838 80,0 
85314  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  1.797.714  1.797.714 100,0 
 3110 Świadczenia społeczne 1.797.714 1.797.714 100,0 
85315  Dodatki mieszkaniowe 1.050.986 1.050.986 100,0 
 3110 Świadczenia społeczne 1.050.986 1.050.986 100,0 
85316  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 164.283 164.283 100,0 
 3110 Świadczenia społeczne 164.283 164.283 100,0 
85319  Ośrodki pomocy społecznej 1.006.510 1.006.381 100,0 

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.948      1.948 100,0 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 674.780 674.780 100,0 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  49.548 49.548 100,0 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118.370 118.356 100,0 
4120 Składki na Fundusz Pracy 16.310 16.310 100,0 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 30.847 30.847 100,0 
4260 Zakup energii 42.894 42.894 100,0 
4270 Zakup usług remontowych 3.000 3.000 100.0 
4300 Zakup usług pozostałych 37.820 37.820 100,0 
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe   1.100   985 89,5 
4430 RóŜne opłaty i składki 5.645 5.645 100,0 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.242 24.242 100,0 

 

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego    6     6 100,0 
85328  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 333.400 332.792 99,8 
 4300 Zakup usług pozostałych 333.400 332.792  99,8 
85378  Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 3.917 3.917 100,0 
 3110 Świadczenia społeczne 3.917 3.917 100,0 
85395  Pozostała działalność 249.790 249.790 100,0 

  
 

 3110 Świadczenia społeczne 249.790 249.790 100,0 
14. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza 2.526.295 2.418.406 95,7 

85401  Świetlice szkolne 474.634 472.083 99,5 
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.007    1.349 67,2 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 354.926 353.549 99,6 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.809 22.806 100,0 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66.999 66.674 99,5 
4120 Składki na Fundusz Pracy 9.193 9.080 98,8 

 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.700 18.625 99,6 
85404  Przedszkola 2.043.610 1.938.572 94,9 

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 16.991  14.428 84,9 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.192.356 1.175.092 98,5 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85.327 85.326 100,0 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 212.675 208.848 98,2 
4120 Składki na Fundusz Pracy 29.463 28.858 97,9 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 33.163 33.098 99,8 
4220 Zakup środków Ŝywności 233.352 157.309 67,4 
4230 Zakup leków i materiałów medycznych 250 249 99,6 
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 4.930 4.924 99,9 
4260 Zakup energii 134.000 133.412 99,6 
4270 Zakup usług remontowych 7.867 7.726 98,2 
4300 Zakup usług pozostałych 19.300 18.732 97,1 
4430 RóŜne opłaty i składki 1.083 857 79,1 

 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.853 69.713 95,7 
85446  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8.051 7.751 92,3 

4300 Zakup usług pozostałych 5.714 5.445 95,3 

  

 
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 2.337 2.306 98,7 

15. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.077.679  1.030.385 95,6 
90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8.000 8.000 100,0 
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 8.000 8.000 100,0 
90003  Oczyszczanie miast i wsi 190.680 178.229 93,5 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 2.500 2.499 100,0  
4300 Zakup usług pozostałych 

- oczyszczanie ulic 
- zimowe utrzymanie ulic 
- likwidacja dzikich wysypisk 
- utrzymanie porządku na wsiach 

188.180 
80.800 
82.500 

  15.880 
 9.000 

 175.730 
79.546 

 71.402 
  15.782 
     9.000 

93,4 
98,4 
86,5 
99,4 

100,0 
90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 145.000 145.000 100,0 
 4300 Zakup usług pozostałych 

- porządkowane terenów komunalnych 
-utrzymanie parku im. Gregoroviusa 
- utrzymanie terenu wokół jeziorka miejskiego oraz zieleńców 

145.000 
 25.000 
55.000 
65.000 

 145.000 
  25.000 

55.000 
65.000 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 481.103 446.843 92,9 
4260 Zakup energii 353.970 319.804 90,3  
4270 Zakup usług remontowych 

- konserwacja oświetlenia ulicznego 
- remonty oświetlenia ulicznego 

127.133 
50.155 
76.978 

127.039 
50.077 

  76.962 

99,9 
99,8 

100,0 
90019  Wpływy i wydatki  związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 
2.500 2.156 86,2 

4430 RóŜne opłaty i składki  2.450 2.156 88,0  
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 - - 

90078  Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 12.500 12.500 100,0 
 4300 Zakup usług pozostałych 12.500 12.500 100,0 

  

90095  Pozostała działalność   237.896 237.657 99,9 
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4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 
- zakup koszy ulicznych 
- zakup wiat przystankowych 
- ujęcie wody w Jabłonce 

14.134 
8.000 
5.734 

400 

14.101 
7.982 
5.734 

385 

99,8 
99,8 

100,0 
96,2 

4260 Zakup energii 19.100 19.000 99,5 
4270 Zakup usług remontowych 

- remont przystanków PKS 
 2.666 
2.666 

2.666 
2.666 

100,0 
100,0 

 

4300 Zakup usług pozostałych 
- utrzymanie sieci burzowej 
- utrzymanie szaletu miejskiego 
- dozór weterynaryjny i przytulisko  dla zwierzyny 
- odbiór padłej zwierzyny  
- utrzymanie cmentarza komunalnego w Nidzicy 
-  konserwacja rowów melioracyjnych  komunalnych 
- czyszczenie stawów 
- utrzymanie cmentarza ulica Limanowskiego – zamknięty 
- udraŜnianie rowów i  zabezpieczenie przed  powodzią 
- inne usługi 

201.996 
49.654 
10.000 
10.800 
6.720 

69.500 
8.250 

16.000 
10.500 
1.250 

19.322 

201.890 
49.654 
10.000 
10.800 
6.720 

69.500 
8.250 

16.000 
10.500 
1.166 

19.300 

99,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
93,3 
99,9 

16 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   905.519   905.519 100,0 
92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 508.500 508.500 100,0 
 2550 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury          508.500 508.500 100,0 
92116  Biblioteki 397.019 397.019 100,0 

  

 2550 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 397.019 397.019 100,0 
17. 926   Kultura fizyczna i sport 129.500 117.689 90,9 

92601  Obiekty sportowe 34.500 31.689 91,8 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 17.100 16.804 98,3 
4260 Zakup energii 6.500 5.270 81,1 
4270 Zakup usług remontowych 400 378 94,5 
4300 Zakup usług pozostałych 7.500 6.659 88,8 

 

4480 Podatek od nieruchomości 3.000 2.578 85,9 

  

92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  95.000 86.000 90,5 
   2630 Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla jednostek nie zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 
-   popularyzacja zdrowego stylu Ŝycia wśród młodzieŜy szkół 

podstawowych  
a)   Nidzicki Klub Szachowy „WKRA” 
-  walka z patologią społeczną na terenie miasta i gminy poprzez 

zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców  
a)  Gminne Zrzeszenie LZS w Nidzicy 
- popularyzacja piłki noŜnej koszykowej, tenisa stołowego i brydŜa 

sportowego wśród mieszkańców 
a)   Miejski Klub Sportowy „START” w Nidzicy 
-  przeciwdziałanie przemocy poprzez upowszechnianie sportów  

samoobrony i walki wśród dzieci i  młodzieŜy 
a)  Nidzicki Klub Taekwondo   Sportowego Cebulki – 4.000 
b)  Nidzicki Klub Taekwondo –  4.000    
-  upowszechnianie, propagowanie i  popularyzacja tańca sportowego 

wś ród dzieci i młodzieŜy  
a) Klub Sportowy „TAN” w Nidzicy 

 95.000 
 

1.000 
 
 

16.000 
 
 

60.000 
 
 

8.000 
 
 
 

10.000  
 

 86.000 
 

1.000 
 
 

7.000 
 
 

60.000 
 
 

8.000 
 
 
 

10.000 
 
 

90,5 
 

100,0 
 
 

43,8 
 
 

100,0 
 
 

100,0 
 
 
 

100,0 
 

 
Razem   29.532.688 28.465.988 96,4 

 
 
2. Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji bud Ŝetowej 
 

Plan  
Lp. 

 
Dział 

 
Wyszczególnienie na 01.01.02 r. po zmianach 

Wykonanie 
31.12.2003 r. 

 
% 

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.529.213 1.385.034 1.337.996 96,6 
2. 600 Transport i łączność 902.630 957.010 888.842 92,9 
3. 630 Turystyka 25.850 53.520 52.884 98,8 
4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.362.220 1.384.494 1.319.479 95,3 
5. 710 Działalność usługowa 184.291 188.791 97.854 51,8 
6. 750 Administracja publiczna 2.888.781 2.888.561 2.586.387 89,5 
7. 751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

3.050 50.295 49.504 98,4 

8. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

257.805 268.609 259.661 96,7 

9. 757 Obsługa długu publicznego 268.000 147.084 101.546 69,0 
10. 758 RóŜne rozliczenia 115.000 60.966 3.480 5,7 
11. 801 Oświata i wychowanie 12.107.703 12.563.148 12.369.651 98,4 
12. 851 Ochrona zdrowia 180.000 246.008 246.004 100,0 
13. 853 Opieka społeczna 4.462.172 4.700.175 4.680.701 99,6 
14. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.586.665 2.526.295 2.418.406 95,7 
15. 900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
1.027.591 1.077.679 1.030.385 95,6 

16. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 900.519 905.519 905.519 100,0 
17. 926 Kultura fizyczna i sport 154.500 129.500 117.689 90,9 
 Razem 31.955.990 29.532.688 28.465.988 96,4 
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3. Struktura wydatków 
wg wykonywanych zada ń w 2003 roku. 

 
L.p. Wyszczególnienie Plan 

po 
zmianach 

Wykonanie na 
31.12.2003 r 

% wykonania 
planu 

Udział % w wyk. 
wydatków ogółem 

 
I. 
 
II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. 
 
 
 
 
 
IV. 

 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
 
Pozostałe wydatki bieŜące 
                   z tego: 
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 
 
dotacje przedmiotowe z budŜetu dla jednostek nie 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
 
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 
bieŜące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jedn. samorządu terytorialnego 
 
wynagrodzenia 
 
pochodne od wynagrodzeń 
 
odpisy na fundusze specjalne (ZFŚS) 
 
pozostałe wydatki 
 
Wydatki majątkowe 
                  z tego: 
inwestycyjne 
 
udziały w spółkach 
 
Obsługa długu publicznego 
 

 
3.905.875 

 
 

23.548.031 
905.519 

 
113.000 

 
 

1.000 
 
 
 

12.074.390 
 

2.430.201 
 

695.508 
 

7.328.413 
 

1.931.698 
 

1.841.698 
 

90.000 
 

147.084 

 
3.862.660 

 
 

22.610.930 
905.519 

 
104.000 

 
 

1.000 
 
 
 

11.885.941 
 

2.351.655 
 

687.853 
 

6.674.962 
 

1.890.852 
 

1.800.852 
 

90.000 
 

101.546 
 

 
98,9 

 
 

96,0 
100,0 

 
92,0 

 
 

100,0 
 
 
 

98,4 
 

96,8 
 

98,9 
 

91,1 
 

97,9 
 

97,8 
 

100,0 
 

69,0 
 

 
13,6 

 
 

79,4 
3,2 

 
0,4 

 
 

0,0 
 
 
 

41,7 
 

8,3 
 

2,4 
 

23,4 
 

6,6 
 

6,3 
 

0,3 
 

0,4 
 

 OGÓŁEM 29.532.688 28.465.988 96,4 - 

 
4. Zestawienie z realizacji inwestycji na dzie ń 31 grudnia 2003 r. 

 
Źródła 
finansowania 

a) NaleŜności 
 
b) Zobowiązania 

Dział 
rozdział 
     

Nazwa zadania 
Inwestycyjnego 

Stan 
środków 
na  01.01. 
2003 r 

Plan  
wydatków 
na inwestycje  
po zmianach  
na 31.12.2003 
  

a) budŜet 
    gminy 
b) środki AWRSP 
c) PHARE 
d) SAPARD 
e) dotacje wg 
porozumień 
f) kredyty 

  Wartość 
    robót 
 publicznych 

Koszty 
inwestycji 
 
a) 2003 
 
b) z lat 
poprzednich 

01.01. 
2003r 

31.12 
2003 

Stan 
środków 

na 
31.12.2003r 
 

010 Rolnictwo i łowiectwo - 1.252.695 a) 385.487 
b)  86.355 
d) 752.495 

- a) 1.224.337 
b)   78.410 

- - - 

Infrastruktura  wodoci ągowa i  
sanitacyjna wsi 
 

        

1) Sieć kanalizacji sanitarnej i 
sieć wodociagowa  we wsi 
RozdroŜe w gm.Nidzica 

- 45.200 a)  20.645 - a) 20.645 
b) 39.126 

- - - 

2) Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Zagrzewie Gmina 
Nidzica 

- 
 

91.972 a)  91.972 - a) 91.972 - -  

01010 
 
 
 
 
 
 
 

3)Budowa kanalizacji sanitarnej  
i sieci wodociągowej dla. m. 
Orłowo  w tym 
a) budowa sieci 
wodociągowej w Orłowie 
 
b) budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej dla m. Orłowo i 
Wólka Orłowska 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
311.189 
 
 
 
804.334 

 
 
 
 
a) 7.228 
b) 86.355 
d) 217.606 
 
a)  265.642 
d)  534.889 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
a)  311.189 
b)  13.410 
 
 
a)  800.531 
b)  25.874 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

600 Transport i ł ączno ść - 454.860 a) 14.860 
f)  440.000 

43.933 
 

a)  498.793 
b) 1.516.786 

- - - 

Drogi publiczne gminne 
 
1) Budowa drogi Kanigowo - 
Zagrzewo 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
b) 5.100 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

2) Odbudowa drogi gminnej 
dojazdowej do osiedla 
mieszkaniowego 
wielorodzinnego przy ul.1-
goMaja  
 w Nidzicy 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
b) 5.900 

 
- 

 
- 

 
- 

60016 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Budowa parkingu ul. 
świrowa 

- - - - b) 12.037 - - - 
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4) Budowa chodników i 
wjazdów wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 
osiedle Cegielniana w Nidzicy 

- 
 

454.860 a) 14.860 
f)  440.000 

43.933 a) 498.793 
b) 1.493.749 

- - 
 
 

- 

630 Turystyka - 13.560 e) 13.560 - a) 7.700 
b) 5.860 

b) 5.860 - - 

Ośrodki informacji turystycznej 
 
1) Zakup zestawu 
komputerowego z  
wyposaŜeniem 

 
 
 
- 

 
 
 
5.860 

 
 
 
e) 5.860 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 
b) 5.860 
 

 
 
 
b) 5.860 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

63001 
 
 

 
2) Zakup kamery 

 
- 

 
7.700 

 
e) 7.700 

 
- 

 
a) 7.700 

 
- 

 
- 

 
- 

750 Administracja publiczna - 21.607 a) 19.245 - a) 19.245 - - - 
Urzędy gmin ( miast i miast na 
prawach powiatu) 
 
1)Zakup komputerów wraz z 
oprogramowaniem 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
14.607 

 
 
 
 
a) 12.828 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
a) 12.828 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

75023 
 
 
 

2) Utworzenie urzędowego 
publikatora teleinformatycznego 
- Biuletyn Informacji Publicznej 

 
- 

 
7.000 

 
a) 6.417 
 

 
- 

 
a) 6.417 

 
- 

 
- 

 
- 

754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpoŜarowa 

- 4.800 a) 2.400 - a) 2.400 - - - 

75412 Ochotnicze stra Ŝe poŜarne 
 
1) Zakup motopomp 
pływających typu „Honda” 
Niagara 1  

 
 
 
- 

 
 
 
4.800 

 
 
 
a) 2.400 

 
 
 
- 

 
 
 
a) 2.400 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

801 Oświata i wychowanie - 32.531 a) 30.806 
 

- a) 30.806 
b)  46.360 

- - - 

Szkoły podstawowe 
 
1) Modenizacja Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Nidzicy 
 
- budowa sali gimnastycznej 

   
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
b)   46.360 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

80101 
 
 

2) Modernizacja kotłowni w 
Szkole w Rączkach z wymianą 
pieca 

 
- 

 
15.711 

 
a) 15.606 

 
- 

 
a) 15.606 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

80114 
 
 
 

Zespoły ekonomiczno-
administracyjne szkół 
 
1) Zakup zestawu 
komputerowego 

 
 
 
- 

 
 
 
5.500 

 
 
 
a)3.880 

 
 
 
- 

 
 
 
a)3.880 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

80195 Pozostała działalność 
 
1) Zakup zestawu 
komputerowego 

 
 
- 

 
 
11.320 

 
 
a) 11.320 

 
 
- 

 
 
a) 11.320 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

851 Ochrona zdrowia - 47.645 a) 47.644 - a) 47.644 - - - 
 
85154 
 
 

 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
 
1) Zakup samochodu  
dostawczego 

 
 
 
- 

 
 
 
47.645 

 
 
 
a) 47.644 

 
 
 
- 

 
 
 
a) 47.644 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

900 Gospodarka komunalna  i 
ochrona środowiska 

 
- 

 
8.000 

 
a) 8.000 

 
- 

a) 8.000 
b)  195.497 

 
- 

 
- 

 
- 

90001 Gospodarka ściekowa i 
ochrona wód 
1)Budowa kanalizacji 
sanitarnej,  
deszczowej wraz z 
nawierzchnią ulic i chodników: 
ul śywiczna, Cegielniana, 
Wiśniowa 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
8.000 

 
 
 
 
 
a)8.000 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
a) 8.000 
b) 132.700 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

90015 
 
 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 
 
1) Modernizacja oświetlenia 
ulic: 
- Marchlewskiego, Narutowicza, 
Rataja II etap parking 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
b) 593 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

Pozostała działalność 
 
1)Uzbrojenie terenu  pod 
zabudowę mieszkalno-
usługową ulica 
Sprzymierzonych 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
b) 5.000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

2) Wykup gruntów od Parafii na 
ciąg pieszy 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
b) 2.760 

 
- 

 
- 

 
- 

90095 
 
 

3) Urządzenie tymczasowego 
targowiska przy ulicy  
śeromskiego  w Nidzicy 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
b) 54.444 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

921 Kultura i   ochrona 
dziedzictwa narodowego 

 
1.712 

 
- 

 
- 

 
- 

 
b)  5.104 

  - 
zwrot do 
bud Ŝetu 
1.712 
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92109 
 
 

Domy i ośrodki kultury, świetlice 
i kluby 
 
1)  Modernizacja zamku w 
Nidzicy 

 
 
 
1.712 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
b) 5.104 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
zwrot do 
budŜetu 
1.712 

Ogółem 1.712 1.835.698 
 

a) 508.442 
b)  86.355 
c)    - 
d) 752.495 
e)    13.560 
f)  440.000 
 

43.933 a) 1.838.925 
b) 1.848.017 

b)  5.860 
 

- - 
 
zwrot do 
budŜetu 
1.712 

 
III. Realizacja planu finansowego zada ń z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie i innych zada ń zleconych 
ustawami  
                                                                                                                                    w złotych 

Klasyfikacja Wydatki 
przeznaczone na 
realizacj ę zadań z 

zakresu 
administracji  

rządowej 
Dział Rozdział § 

Nazwa Dochody 
przyznane z 

tytułu. dotacji na 
realizacj ę zadań 

z zakresu 
administracji  

rządowej  

 
 

Dochody 
wykonane 

31.12.2003r 

 
 

Wydatki 
wykonane 

31.12.2003r 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 750   Administracja publiczna 131.494  131.494 131.494 131.494 

75011  Urzędy wojewódzkie 131.494 131.494 131.494 131.494 
201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 

na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 

131.494  131.494  

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  109.280  109.280 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  19.538  19.538 

 
 

4120 Składki na Fundusz Pracy  2.676  2.676 
751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

50.295 50.295 49.503 49.503 

75101  Urzędy naczelnych organów  władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 

3.050 3.050 3.050 3.050 

201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 

3.050  3.050  

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  216  216 
4120 Składki na Fundusz Pracy  31  31 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  1.550  1.550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4300 Zakup usług pozostałych  1.253  1.253 

75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie 

300 300 300 300 

201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 

300  300  

 

 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  300  300 
75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 46.945 46.945 46.153 46.153 

201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 

46.945  46.153  

3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych  33.602  33.399 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   650  637 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  5.143  5.143 
4260 Zakup energii  500  253 
4300 Zakup usług pozostałych  6.750  6.721 

 
 

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe  300  - 
801   Oświata i wychowanie 8.391 8.391 8.391 8.391 

80101  Szkoły podstawowe 8.391 8.391 8.391 8.391 
201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 

na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 

8.391  8.391  
 

 

3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów  8.391  8.391 
853   Opieka społeczna 2.240.359 2.240.359 2.221.622 2.221.622 

85313  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej 

93.575 93.575 74.838 74.838 

201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 

93.575  74.838   

3110 Świadczenia społeczne  93.575  74.838 

 

85314  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne 

1.677.714 1.677.714 1.677.714 1.677.714 
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201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 

1.677.714  1.677.714   

3110 Świadczenia społeczne  1.677.714  1.677.714 
85316  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 164.283 164.283 164.283 164.283 

201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 

164.283  164.283   
 
 
 
 
 

3110 Świadczenia społeczne  164.283  164.283 

85319  Ośrodki pomocy społecznej 295.560 295.560 295.560 295.560 
201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 

na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 

295.560  295.560  

4010 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  232.870  232.870 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  17.720  17.720 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  28.540  28.540 
4120 Składki na Fundusz Pracy  5.000  5.000 
4300 Zakup usług pozostałych  3.000  3.000 

 

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

 8.430  8.430 

85378  Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 3.917 3.917 3.917 3.917 
201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 

na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 

3.917  3.917   

3110 Świadczenia społeczne  3.917  3.917 
85395  Pozostała działalność   5.310 5.310    5.310   5.310 

201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 

  5.310    5.310  

 

 

3110 Świadczenia społeczne     5.310    5.310 
900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
185.000 185.000 185.000 72.549 

90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 185.000 185.000 185.000 72.549 
201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 

na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 

185.000  185.000  

4260 Zakup energii  159.320  60.745 

 
 

4270 Zakup usług remontowych  25.680  11.804 
OGÓŁEM 2.615.539 2.615.539 2.596.010 2.483.559  

 
 
W 2003 roku dochody budŜetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na plan 
25.000 zł wykonano kwotę 62.166 zł do dnia 31.12.2003 r przekazano kwotę 60.933 zł (opłaty za wydawanie dowodów 
osobistych – 60.660 zł, za udostępnienie danych osobowych – 273 zł). 
 
 
IV. Wykonanie bud Ŝetu przez podległe jednostki ł ącznie ze środkami z bud Ŝetu państwa za 2003 rok. 
 

DOCHODY WYDATKI Wyszczególnienie 
Plan Wykonanie 

31.12.2003 r. 
% wykon. 

planu 
Plan Wykonanie 

31.12.2003 r. 
% wykon. planu 

Urząd Miejski 13.175.906 13.483.761 102,3 8.784.746 8.019.714 91,3 
Zespół Obsługi Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 92.950 109.538 117,8 1.460.743 1.408.426 96,4 
Zespół Szkół Nr 1 3.900 2.617 67,1 3.278.508 3.238.229 98,8 
Zespół Szkół Nr 2 8.330 11.016 132,2 2.722.907 2.704.316 99,30 
Zespół Szkół Nr 3 2.086 2.705 129,7 2.995.783 2.954.685 98,6 
Szkoła Podstawowa w Kanigowie 2.860 1.293 45,2 276.490 275.695 99,7 
Szkoła Podstawowa w Łynie 3.400 3.617 106,4 594.778 587.264 98,7 
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie - - - 645.783 639.301 99,0 
Szkoła Podstawowa w Rączkach - - - 564.551 563.168 99,7 
Szkoła Podstawowa w śelaźnie - - - 305.036 296.643 97,2 
Przedszkole Nr 2 140.994 116.605 82,7 792.668 755.254 95,3 
Przedszkole Nr 3 77.172 58.595 75,9 372.024 351.203 94,4 
Przedszkole Nr 4 199.186 150.807 75,7 886.969 839.866 94,7 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 67.200 56.363 83,9 4.946.183 4.926.705 99,6 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy - - - 397.019 397.019 100,0 
Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy - - - 508.500 508.500 100,0 
Subwencje i dotacje z budŜetu państwa 13.510.553 13.491.024 99,9 - - - 
Razem 27.284.537 27.487.941 100,7 29.532.688 28.465.988 96,4 
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VI. Wykonanie planu przychodów i wydatków środków specjalnych w 2003 roku 
 

Przychody Wydatki Lp. Dział WYSZCZEGÓLNIENIE Stan środków 
obrotowych na 
01.01.2003 

plan po 
zmianach 

wykonanie 
% 

plan po 
zmianach 

wykonanie 
% Stan środków 

obrotowych 
 na 31.12.2003 

  Środki specjalne 15.499  409.450 401.475  410.813 382.875  34.099 
 
1. 

 
600 
 
750 
 
801 
 
 
 
853 
 

w tym: 
Drogi gminne 
 
Administracja publiczna 
 
Szkoły podstawowe – środek spec. 
Zesp. Obsługi Oświaty Kultury, Sportu 
i Turyst. 
 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej 
 

 
3.978 

 
- 
 

4.313 
 
 
 

7.208 

 
350 

 
100 

 
294.000 

 
 
 

115.000 
 

 
1.036 

 
100 

 
295.294 

 
 
 

105.045 

 
 

 
4.000 

 
100 

 
291.713 

 
 
 

115.000 

 
- 
 

100 
 

286.136 
 
 
 

96.639 

 
 

 
5.014 

 
- 
 

13.471 
 
 
 

15.614 

 
1. Plan i wykonanie środków obrotowych na 31 grudnia 2003 roku  w środkach specjalnych 
 

Środki obrotowe Lp. Dział Wyszczególnienie Plan 
na 

2003 rok 
Środki pienięŜne NaleŜności 

i inne 
Zobowiązani

a 

Stan środków 
na 31.12.2003 r 

1.  Środki specjalne 10.378 34.099 - - 34.099 
  

600 
 
801 
 
 
853 
 

 
Drogi gminne 
 
Szkoły podstawowe – środek spec. Zespołu Obsługi Oświaty, 
Kultury, Sportu i Turyst. 
 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

 
328 

 
6.600 

 
 

3.450 

 
5.014 

 
13.471 

 
 

15.614 

 
- 
 

- 
 
 

- 

 
- 
 

- 
 
 

- 

 
5.014 

 
13.471 

 
 

15.614 
 

 
VII. Wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumie ń) z innymi 

jednostkami samorz ądu  terytorialnego w 2003 roku 
 

Klasyfikacja 
Dział Rozdział § 

Nazwa Plan 
wydatków 

Wykonanie na 
dzień 31.12.2003 r. 

1 2 3 4 5 6 
 
754 

 
 
 
75411 

 
 
 
 
 
2320 

 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 
 
Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarniczej 
 
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie 
porozumień  (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

 
1.000 

 
1.000 

 
1.000 

 
1.000 

 
1.000 

 
1.000 

                                             RAZEM: 1.000 1.000 
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VIII. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą  zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumie ń) z 
organami administracji rz ądowej 
                                                                                                                     w złotych 

Klasyfikacja 
Dział Rozdział  § 

 
Nazwa 

 
Dochody  

 
Wydatki  

1 2 3 4 5 6 
710   Działalno ść usługowa 4.500 4.500 

 Cmentarze 4.500 4.500 
202 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez gminę na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej 
4.500  

 71035 

4300 Zakup usług pozostałych  4.500 
Razem 4.500 4.500 

 
IX. Realizacja przychodów i kosztów Gminnego Fundusz u Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok 
 

Dział 
Rozdział 

§ T R E Ś Ć Plan po zmianach 
2003 

Wykonanie % 
5:4 

1 2 3 4 5 6 
 Stan Funduszu na początek roku 211.437 211.437 100,0 
 
900 
90011 

 
 
 
069 
057 

 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Wpływy z róŜnych opłat 
Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od ludności 

 
73.121 
73.121 
73.121 

- 

 
87.440 
87.440 
86.869 

571 

 
119,6 
119,6 
118,8 

- 
 Razem przychody 73.121 87.440 119,6 
 
900 
90011 

 
 
 
2440 
 
4110 
4120 
4210 
4240 
4300 

 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań 
bieŜących dla jednostek sektora finansów publicznych 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy  
Zakup materiałów i wyposaŜenia 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 
Zakup usług pozostałych 

 
97.754 
97.754 
30.000 

 
1.431 

204 
5.000 
7.754 

53.365 

 
52.369 
52.369 
30.000 

 
1.430 

203 
2.219 
6.734 

11.782 

 
53,6 
53,6 

100,0 
 

99,9 
99,5 
44,4 
86,8 
22,1 

 Razem koszty 97.754 52.369 53,6 
 

 Stan Funduszu na koniec roku 186.804 246.508 132,0 

 
 
W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano między innymi następujące zadania: 
1. Edukacja ekologiczna w szkołach                 -       30.000 zł 
2. Akcja Sprzątania Świata i Dni Ziemi              -      12.436 zł 
3. Inwentaryzacja szamb na terenie gminy        -        9.933 zł 
 
 

X. CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDśETU GMINY 
 
 BudŜet Gminy Nidzica na 2003 rok określony został Uchwałą Nr VI/29/2003 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 stycznia 
2003 roku.  
 
 Przyjęto wówczas następujące załoŜenia: 
Plan dochodów zamykał się kwotą 29.418.807 zł  
Plan wydatków obejmował kwotę 31.955.990  zł 
ZałoŜono deficyt budŜetu w wysokości 2.537.183 zł. 
 
Ostatecznie uchwalony po wszelkich zmianach został zrealizowany następująco: 
 
                                                                           Plan                     Wykonanie na               % 
                                                                      po zmianach               31.XII.2003 r 
 
1. Dochody                                                    27.284.537                   27.487.941           100,7 
2. Wydatki                                                     29.532.688                   28.465.988             96,4 
  deficyt                                                         - 2.248.151                     -  978.047             43,5 
3. Przychody ogółem                                      2.578.151                     2.578.151           100,0 
    z tego:     
     - poŜyczki długoterminowe                             50.000                          50.000            100,0 
     - wolne środki jako nadwyŜka środków        349.608                        349.608            100,0 
       pienięŜnych wynikająca z rozliczeń  
       kredytów, poŜyczek z lat ubiegłych          
     - kredyty długoterminowe                           2.178.543                     2.178.543           100,0 
        a) inwestycyjne                                          440.000                        440.000            100,0 
        b) obrotowe                                             1.738.543                     1.738.543           100,0 
4. Rozchody ogółem                                          330.000                        330.000            100,0 
     z tego: 
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     - spłata poŜyczek i kredytów                        330.000                         330.000           100,0 
 
 Z powyŜszych danych wynika, co następuje: 
- plan dochodów  został przekroczony o kwotę        203.404 zł  
- plan wydatków nie został wykonany na kwotę     1.066.700 zł  
 
Deficyt osiągnięto mniejszy niŜ załoŜono w planie o kwotę  1.270.104 zł. 
 

1. DOCHODY 
 
    Ostatecznie   uchwalony     plan    dochodów   obejmował    kwotę     27.284.537 zł. 
Wykonanie dochodów w wysokości 27.487.941 zł dało wskaźnik wykonalności 100,7 proc. 
Dla porównania w 2002 roku wskaźnik wykonalności dochodów wyniósł 97,3 proc. (przy planie 27.855.851 zł wykonano 
dochody na kwotę 27.113.330 zł). 
Planowane dochody budŜetowe ogółem za 2003 rok zostały zrealizowane powyŜej planu o 0,7 proc. i były wyŜsze od 
zrealizowanych w roku ubiegłym o ok. 1,4 proc. 
W 2003 roku po raz pierwszy zaplanowano jako dochody własne czynsze z najmu i dzierŜawy zasobów mieszkaniowych oraz 
lokali uŜytkowych w kwocie 1.000.000 zł. Do końca 2002 roku po likwidacji zakładu budŜetowego czynsze te stanowiły 
przychód Zarządcy zasobów gminnych i nie wpływały na dochody budŜetu. Faktycznie w 2003 r. wykonano dochody z 
powyŜszego tytułu na kwotę 1.081.407 zł. 
W ciągu roku kilkakrotnie korygowano plan dochodów budŜetowych w zakresie dochodów własnych z tytułu podatków. 
 
Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia się następująco: 
  
                                                                                          2003                          udział % 
1. Dochody własne                                                     13.034.291 zł                        47,4 
2. Dotacje celowe                                                         3.373.245 zł                        12,3 
3. Subwencje                                                              10.147.779 zł                        36,9 
4. Środki pozyskane od innych  
    jednostek sektora finansów publicznych                     180.131 zł                          0,7 
5. Środki na finansowanie programów ze źródeł 
    zagranicznych nie podlegających zwrotowi                752.495 zł                          2,7 
 
RóŜnie jednak przedstawia się wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budŜetowej  i na 
poszczególnych tytułach dochodowych. 
 
 
       W dziale 010   „Rolnictwo i łowiectwo”  wskaźnik wykonalności wyniósł 95,1 proc. W 100 proc. uzyskano dochody z 
ANR w Olsztynie w kwocie 86.355zł przeznaczone na odłączenie mieszkańców wsi w zakresie zaopatrzenia w wodę od 
istniejącego ujęcia wody w Orłowie. RównieŜ w pełnej kwocie 752.495 zł  otrzymano zwrot poniesionych nakładów  na  
zadanie   z programu „SAPARD”. Poza tym w dziale realizowano dochody z tytułu udziału mieszkańców w budowie 
kanalizacji i wodociągów we wsiach Załuski, Orłowo, RozdroŜe i Napiwoda. W 84,6 proc. planu uzyskano dochody od 
mieszkańców Orłowa i w 45,2 proc. od mieszkańców RozdroŜa.  
 

W dziale 020   „Le śnictwo”  plan dochodów został przekroczony o 10,2 proc. W dziale realizowane były wpływy z 
czynszów za obwody łowieckie przy planowanej  kwocie 6.000 zł, zaś faktyczne przelewy zamknęły się kwotą 6.610,06 zł. 
 
      W dziale 600  „Transport i ł ączno ść” osiągnięto plan dochodów na poziomie 99,6 proc. 
Realizowany był jeden tytuł dochodowy – środki na dofinansowanie remontu drogi Waszulki – kolonia Bartoszki z 
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w Olsztynie. 
Przy planowanym koszcie remontu  120.000 zł, w/w środki stanowić miały 50 proc., co dawało kwotę 60.000 zł. W związku z 
tym, Ŝe  remont zamknął się kwotą 119.555,29 zł, 50 proc. stanowi właśnie kwotę zrealizowaną 59.778 zł. 
 

W dziale 630 „Turystyka”  osiągnięto plan w 100 proc. Realizowane były dochody z tytułu dotacji z samorządu 
województwa warmińsko-mazurskiego na porozumienie zawarte z gminą – na realizację zadania: „Utworzenie Punktu  
Informacji Turystycznej”. Zrealizowano dochody na kwotę 42.670 zł. 
  
      Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”  charakteryzuje się wykonalnością wyŜszą od planu o 14,6 proc. a największy 
wskaźnik wykonalności (wyŜszy o 29 proc.) osiągnięto na sprzedaŜy mienia komunalnego komunalnego. O kwotę 209.755 zł  
uzyskano więcej dochodów ze sprzedaŜy mienia, które nie zostało wcześniej zaplanowane do sprzedaŜy, a są to działki 
budowlane i lokale mieszkalne.  
 
I. Obrót nieruchomo ściami komunalnymi w 2003 r., w tym: 
 

 
MIASTO 

 
1. sprzeda Ŝ: 
- lokali mieszkalnych – 67 szt. (wartość podana z gruntem pod lokalami)                        
- lokali uŜytkowych – 3 szt.                                                                           
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- działek budowlanych – 25 szt.                                                                     
/Plac Pokoju nr 4 i 5; Nowomiejska nr 36, 36A, 38, 40; 42; 44; 44A; Plac Młyński - 6 działek; Słowackiego 11, 11A, 11B, 11C, 
11D, 17, Nowomiejska, Działdowska, Traugutta 10 – grunt pod pawilonem, Krzywa/ 
- części gruntu na poprawienie warunków posiadanej działki – 6 szt.             
/Młynarska – 2 działki, Plac Kosmonautów, świrowa, śeromskiego – 2 szt ./ 
                                                                                                                                                                  
2. oddanie w u Ŝytkowanie wieczyste: 
- działki budowlane – 1 szt. /Ogrodowa/                                                              
- części gruntu na poprawienie warunków posiadanej działki – 4 szt.                          
      /śeromskiego, świrowa, Kościuszki, Sprzymierzonych/ 
- ułamkowych części gruntu pod sprzedanymi lokalami                                           
                                                                                      
3. przekształcenie prawa u Ŝytkowania wieczystego gruntu w prawo własno ści  

 –  wydano 9 decyzji, (w tym 7 – nieodpłatnie; 1 – odpłatnie; 1 – uchylenie decyzji za zgodą stron).  
 

 
WIEŚ 

1. Sprzedano: 
- 4  lokale mieszkalne 

(śelazno –3 szt, Rączki – 1 szt) – na rzecz najemcy; 
- 3 lokale uŜytkowe 

(Napiwoda – 2 szt byłe klasy),(Łyna – 1 szt); 
- 3  budynki mieszkalne 

(Łyna, Kanigowo, Jabłonka); 
- udział w wysokości 10/27 części 

(w zabudowanej nieruchomości we wsi Bolejny); 
- 1 działka 

(pod zabudowę pensjonatową w Wiknie); 
- 4 działki 

(pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową w Wiknie); 
- 1 działka 

(na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej we wsi Wikno); 
- 1 działka 

(rolna we wsi RozdroŜe); 
-  grunt 

(pod domkiem letniskowym we wsi Wikno); 
 

Plan dochodów w tym dziale był korygowany w 2003 roku w „dół” z tytułu dochodów z czynszów najmu i dzierŜawy od 
najemców, z którymi umowy zawiera i windykację prowadzi  zarządca – Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. Przy 
pierwotnym planie dochodów zarządca miał przekazać  kwotę 1.300.000zł. Po zmianach plan wyniósł 1.000.000 zł, a 
ostatecznie dochody wykonano na kwotę 1.081.407 zł. Trudności w planowaniu wystąpiły z powodu dokonywania 
nieregularnych płatności przez najemców i dzierŜawców, poza tym rok 2003 był pierwszym rokiem, kiedy te dochody wpłynęły 
do budŜetu gminy, a nie  jak poprzednio zostawały u zarządcy.  
 
 Dział 710  „Działalno ść usługowa”  osiągnął wykonanie równe planowi. Wystąpił jeden tytuł dochodowy, a mianowicie 
dotacja celowa na zadania bieŜące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Wojewodą W-M na zadanie 
związane z wykonaniem w 2003 roku prac porządkowych w Orłowie na cmentarzu z okresu I wojny światowej  – kwota  
4.500 zł. 
  
 W dziale 750  „Administracja publiczna”  odnotowano wskaźnik wykonalności 109,5 proc. Uzyskano wyŜsze niŜ zakładano 
wpływy ze sprzedaŜy dokumentacji przetargowej oraz realizowano bez planu dochody na kwotę 12.186 zł. Z tego min. 
refundacja wynagrodzeń  z ANR -3.800 zł  i NFR „Nida”  5.755 zł za lata ubiegłe za osoby zatrudnione przez Gminę  w 
ramach programów: „Agro – Nidzica” i Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Pozostałe nieplanowane dochody stanowią kwotę 
2.631 zł. 
 
 Dział  751  „Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa”  
charakteryzuje wykonalność 98,4 proc. W dziale tym realizowane były trzy  dotacje celowe z budŜetu państwa: 
1. na aktualizację rejestru wyborców – 3.050 zł (100%) 
2. na wybory do rad gmin – niszczenie dokumentów – 300 zł (100%) 
3. na  referendum dotyczące przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – zwrócono niewykorzystaną  dotację w kwocie 792 
zł, stąd wskaźnik wykonalności 98,3 proc. 
 
 Dział 756  „Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa”  charakteryzuje się  wykonalnością 131,6 proc. i 
wynika z faktu, Ŝe na zakładany plan 3.500 zł osiągnięto dochody w kwocie 4.605 zł z tytułu mandatów karnych nałoŜonych 
przez StraŜników StraŜy Miejskiej. 
 W dziale 756  „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących 
osobowo ści prawnej”  planowano dochody na kwotę 9.639.493 zł, zaś wykonanie wyniosło 9.680.550 zł, co daje wskaźnik 
wykonalności 100,4 proc. Dochody wykonano wyŜej o kwotę 41.057 zł. Plan był korygowany po I półroczu min. w podatku od 
nieruchomości od osób prawnych o kwotę  600.000 zł.  Mimo tak znaczącej korekty planu  tego źródła dochodów osiągnięto 
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w nim wskaźnik wykonalności 96,4 proc. PowyŜsze spowodowane jest niepłaceniem podatków przez podmioty, które w latach 
poprzednich oraz w 2003 roku ogłosiły upadłość. 
 W roku budŜetowym 2003, więcej  niŜ zakładano w planie ostatecznym osiągnięto dochodów z następujących tytułów o 
kwotę: 
- osoby prawne                                         
 
-    podatek leśny                                                                                    8.928 zł 
 
- osoby fizyczne  
-    karta podatkowa                                                                                3.972 zł 
-    podatek od nieruchomości                                                               44.187 zł 
-    podatek rolny                                                                                   39.549 zł 
-    podatek leśny                                                                                        677 zł 
- podatek od środków transportowych                                               17.606 zł 
- podatek od spadków i darowizn                                                      25.789 zł 
- podatek od posiadania psów                                                               182 zł  (spłata zaległości) 
- podatek od czynności cywilnoprawnych                                         47.004 zł 
- opłata targowa                                                                                12.723 zł 
- pozostałe 
- opłata stała z tytułu podjęcia  
   działalności gospodarczej                                                                   4.150 zł 
 
-   opłata prolongacyjna                                                                              10 zł 
-   udziały gmin  w pod. dochodowym 
     od osób fizycznych                                                                         13.300 zł 
 
- wpływy z róŜnych opłat   
      (koszty upomnień)                                                                           3.315 zł 
 
- odsetki od karty podatkowej                                                               345 zł  
                                                                      ------------------------------------------------- 
razem zwi ększenia wykonania planu                                             221.737 zł 
 
ObniŜenie dochodów w stosunku do planu dotyczy następujących tytułów i wynosi: 
                                                                                                            
- osoby prawne 
- podatek od nieruchomości                                                         115.541 zł 
- podatek rolny                                                                                 7.312 zł 
- podatek od środków transportowych                                           10.378 zł 
- podatek od czynności cywilnoprawnych                                      11.414 zł 
- odsetki                                                                                          14.913 zł 
- osoby fizyczne 
- opłata eksploatacyjna                                                                       335 zł 
- odsetki                                                                                              491 zł 
- pozostałe 
-    opłata skarbowa                                                                             8.573 zł 
-    opłata eksploatacyjna                                                                        528 zł 
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                    11.195 zł 
                                                                    ---------------------------------------------------- 
razem obni Ŝenie wykonania planu                                               180.680 zł 
Z planowaniem dochodów budŜetowych i ich wykonywaniem nierozerwalnie wiąŜą się skutki obniŜenia górnych stawek 
podatkowych oraz stosowane ulgi: zwolnienia, odroczenia, rozłoŜenia na raty i umorzenia podatków i odsetek za zwłokę. 
 
 Skutki obniŜenia górnych stawek podatkowych za 2003 rok  wyniosły: 
 
- podatek rolny                                                          79.137 
osoby prawne    -   13.959 
      osoby fizyczne  -   65.178 
-  podatek od nieruchomo ści                                  1.388.332  
       osoby prawne      -  686.880 
       osoby fizyczne    -   701.452 
- podatek od środków transportowych                    144.428 
osoby prawne      -     41.526 
      osoby fizyczne    -   102.902 
                                          -------------------------------------------- 
                  razem                                                      1.611.897 
 
Skutki udzielonych przez gminę ulg: odroczeń, rozłoŜenia na raty, umorzeń, zwolnień z Uchwały Rady Miejskiej za 2003 rok 
stanowiły 151.647 zł 
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- osoby prawne  51.791                                               
- podatek od środków transportowych      -        2.900 
                       - umorzenia           2.900 
- podatek od nieruchomości                       -      43.250 
                       - umorzenia           2.775 
                       - zwolnienia         40.475   
-podatek rolny                                           -         5.641 
                        -umorzenia           5.641  
- osoby fizyczne 99.856 
- podatek od nieruchomości                       -      81.846 
                      - umorzenia         39.439 
                      - odroczenia           2.958 
                      - zwolnienia         39.449 
- podatek rolny                                           -      12.632 
                     - umorzenia            5.740 
                     - odroczenia           6.892 
- podatek leśny                                           -            10 
                     - umorzenia                  10     
- podatek od środków transportowych       -        5.058 
                     - umorzenia             5.058 
                      
- podatek od spadków i darowizn              -           310 
                    - umorzenia                310 
                 
                                    --------------------------------------------- 
                         razem                                      151.647 
     w tym: 
-     zwolnienia z uchwał Rady Miejskiej                              79.924 
- odroczenie terminów płatności i rozłoŜenie na raty         9.850 
- umorzenie zaległości                                                     61.873 
 
 

Dział  758  „Ró Ŝne rozliczenia”  charakteryzuje wykonalność 100,2 proc. 
W 100  procentach wykonano plan w zakresie subwencji ogólnej (części podstawowej, oświatowej i rekompensującej). 
RozbieŜność wystąpiła  w rozliczeniach finansowych z Urzędami Skarbowymi na kwotę 3.021 zł. Poza tym więcej jak 
zakładano osiągnięto w planie z tytułu odsetek od środków pienięŜnych na rachunkach bankowych o kwotę 10.898 zł oraz 
bez planu realizowano dochody w kwocie 7.944 zł z WFOŚiGW jako dopłatę do odsetek od kredytu w rachunku bieŜącym 
zaciągniętego na zapłatę inwestycji realizowanej w ramach programu SAPARD.  
 
 W dziale 801 „O świata i wychowanie”  planowano dochody w kwocie 258.248 zł a osiągnięto: 265.721 zł, co daje 
wskaźnik wykonalności 102,9 proc.  
Przy planie 57.450 zł wykonano dochody 62.727 zł z „Głosu Nidzickiego” (ogłoszenia, sprzedaŜ gazety). Plan pierwotny 
wyniósł 87.450 zł. 
Bez planu realizowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika – 2.211 zł. 
Na remonty szkół wiejskich  realizowane w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich  uzyskano dotację w kwocie 
95.584 zł. 
Na realizację programu edukacyjnego w szkołach podstawowych w zakresie ekologii uzyskano dotację z GFOŚ i GW w 
kwocie 30.000 zł. W tym dziale otrzymano dotację na ZFŚS nauczycieli, emerytów i rencistów w wysokości 61.323 zł. 
 
 W dziale 851  „Ochrona zdrowia”  wskaźnik wykonalności wyniósł 100 proc. Realizowano dochody związane z realizacją 
Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. ZałoŜony  plan  w  kwocie 246.008 zł wykonano 
na kwotę 246.052 zł. 
 
Wskaźnik wykonalności dochodów w dziale  853 „Opieka społeczna”  wyniósł 99,3 proc. Bez planu realizowano dochody na 
kwotę 2.738 zł z następujących tytułów: 
Złomowania: 541 zł, wynagrodzenie płatnika składek ZUS 784 zł, zwrotu kosztów procesowych 1.413 zł. 
PoniŜej planu o 6,1 proc. wykonano dochody z tytułu wpływów z usług opiekuńczych: przy planie 60.000 zł wykonanie: 56.363 
zł, mniej niŜ zakładano o 3.627 zł. 
W związku z ustawową zmianą zadań, MOPS zwrócił w ciągu roku  dotację celową z budŜetu państwa na kwotę 18.737 zł. 
 
          Dział  854  „Edukacyjna opieka wychowawcza” charakteryzuje wykonalność 77,9 proc.  
W szczególności plan i wykonanie  z tytułu odpłatności za wyŜywienie i opłaty stałej ukształtował się następująco: (w zł) 
 
                                                    Plan                        Wykonanie 
      opłata stała                                                      233.352                        155.831 
      odpłatność za wyŜywienie                               184.000                        167.671 
 
W poszczególnych przedszkolach realizacja planu była następująca: 
Plan                       Wykonanie    (w zł) 
Przedszkole Nr 2                         
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Opłata stała                                                             63.000                        59.996 
WyŜywienie                                                             77.994                        55.640 
Przedszkole Nr 3 
Opłata stała                                                             24.000                        21.930 
WyŜywienie                                                             53.172                        36.180 
Przedszkole Nr 4 
Opłata stała                                                              97.000                        85.745 
WyŜywienie                                                             102.186                        64.011 
                                                                          ------------------------------------------------ 
                Ogółem                                                   417.352                      323.502 
Poza tym w 100 proc. zrealizowano w tym dziale dochody z tytułu dotacji celowej z budŜetu państwa za zadania własne 
gminy  na (ZFŚS nauczycieli  emerytów i rencistów). 
 
 
 Dział 900  „Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska”   charakteryzuje wykonalność 97,0 proc. 
Wskaźnik ukształtowały niŜsze niŜ planowano dochody z tytułu opłaty cmentarnej o 8.452 zł (na plan 70.000 zł uzyskano 
61.548 zł) 
W tym dziale realizowane były równieŜ dotacje z budŜetu państwa na finansowanie  
oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz na spłatę zobowiązań powstałych w 2002 roku. 
Pomimo wykonania planu w 100 proc. to otrzymana dotacja 185.000 zł pokryła zobowiązania z 2002 roku na kwotę 112.451 
zł oraz 72.549 zł  2003 roku.  
Do rozliczenia na dzień 31.XII2003 r.  pozostała kwota 180.511 zł za 2003 rok. 
 
 W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg o”  realizowano dochody bez planu budŜetowego, a kwota 
1.712 zł stanowi zwrot do budŜetu i wynika  z rozliczenia przez NOK zadania inwestycyjnego z lat ubiegłych. 
 
 W ramach działu 926  „Kultura fizyczna i sport”  osiągnięto wskaźnik wykonalności 106,3 proc. O kwotę 1.898 zł 
uzyskano więcej dochodów niŜ zakładano. Z hotelu na stadionie przy planie 30.0000 zł faktyczne wpływy wyniosły 30.491 zł. 
 

2. WYDATKI 
 
 W budŜecie gminy na 2003 rok planowano pierwotnie wydatki na kwotę 31.955.990 zł. Po wprowadzeniu zmian 
ostatecznie uchwalono plan wydatków budŜetu w  
wysokości 29.532.688 zł. Wykonanie wydatków ogółem na kwotę 28.465.988 zł daje wskaźnik wykonalności 96,4 proc. 
Realizacja wydatków budŜetu gminy za rok 2003 była wyŜsza od wydatków za 2002 rok o kwotę 413.922 zł. Oznacza to 
wzrost wydatków ogółem w porównaniu z rokiem 2002 o 1,5 proc. 
 
 
                                                                                      Wykonanie         (w zł)             % 
2002                             2003 
Wydatki bieŜące                                       23.764.487                     26.575.136          111,8 
Wydatki majątkowe                                    4.287.579                       1.890.852            44,1 
                                                                       ------------------------------------------------------ 
                      razem                                  28.052.066                    28.465.988          101,5 
 
Z poniŜszego zestawienia wynika, Ŝe wydatki bieŜące w 2003 r. były wyŜsze o 11,8 %, tj. o kwotę 2.810.649 zł od wydatków 
za 2002 r..  
PowyŜsze naleŜy jednak skorygować o wydatki w kwocie 926.627 zł,  które do końca 2002 roku nie były wykonywane w 
ramach budŜetu gminy, a związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego, przeznaczone na bieŜącą eksploatację 
zasobów, zaliczki dla wspólnot oraz  za zarządzanie zasobami. 
W związku z tą korektą wzrost wydatków bieŜących wynosi 7,9 proc., co stanowi kwotę 1.884.022 zł. 
W zakresie wydatków majątkowych nastąpił duŜy spadek (o 55,9%). Na powyŜsze miała znaczący wpływ zmiana terminu 
realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa do wsi RozdroŜe w gminie Nidzica” 
Z uwagi na realizację powyŜszej inwestycji w ramach programu PHARE ESC 2000, z przyczyn niezawinionych przez Gminę 
zadanie to będzie realizowane w 2004 roku. 
 
 
Na strukturę wydatków majątkowych składały się:             (w zł) 
-     wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę           1.800.852  
- udziały w spółkach                                                                        90.000 (dla sp. MWiK) 
                                                           ------------------------------------------------------------- 
                                       razem                                                        1.890.852 
 
Nie zrealizowano wydatku na kwotę 6.000 zł w ramach dotacji celowej dla powiatu na aktualizację dokumentacji budowy ul. 
Olsztyńskiej w Nidzicy, poniewaŜ Zarząd Powiatu nie zawarł porozumienia z Gminą. PowyŜszy wydatek zaplanowano w 
budŜecie na 2004 rok. 
 
 Na strukturę wydatków bieŜących składały się:       (w zł) 
- obsługa długu publicznego                                                                     101.546 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                3.862.660 
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- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury                                              905.519 
- dotacje przedmiotowe z budŜetu dla jednostek nie 
      zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      104.000 
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące  
      realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                1.000 
- wynagrodzenia w jednostkach budŜetowych                                   11.885.941 
- pochodne od wynagrodzeń                                                               2.351.655 
- odpisy na fundusze specjalne (ZFŚS)                                                 687.853 
- pozostałe wydatki                                                                              6.674.962 
     (zakupy, usługi) 
                                                          ------------------------------------------------------------ 
            razem                                                                                        26.575.136 
 
 
 Realizacja planu dochodów i wydatków  w poszczególnych jednostkach obsługujących gminę została przedstawiona w 
tabeli IV pt. „Wykonanie budŜetu przez podległe jednostki łącznie ze środkami z budŜetu państwa za 2003 rok”. 
 
 W poszczególnych działach klasyfikacji budŜetowej realizacja planu przedstawiała się następująco: 
 
          Najbardziej optymalny wskaźnik wykonalności planu uzyskano w działach:     (w zł) 
                                                                                       Plan               Wykonanie              % 
1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            905.519              805.519              100,0 
2. Ochrona zdrowia                                                     246.008              246.004             100,0 
3. Opieka społeczna                                                 4.700.175           4.680.700               99,6 
4. Turystyka                                                                   53.520               520.884              98,8 
5. Oświata i wychowanie                                        12.467.564          12.274.066               98,4 
6. Urzędy naczelnych organów władzy                         50.295                 49.502               98,4 
    państwowej kontroli i ochrony prawa 
   oraz sądownictwa 
 
 
  PoniŜej  optymalnego wskaźnika realizowano wydatki w działach:                 (w zł) 
                                                                                      Plan               Wykonanie              % 
1.  RóŜne rozliczenia                                                    60.966                3.480                  5,7 
2.  Działalność usługowa                                            188.791              97.854                51,8 
3.   Obsługa długu publicznego                                  147.084            101.546                69,0 
4. Administracja publiczna                                     2.888.561         2.586.387                89,5 
5. Kultura fizyczna i sport                                         129.500            117.689                90,9 
6.  Transport i łączność                                              957.010            888.842                92,9 
7. Gospodarka mieszkaniowa                               1.384.494         1.319.479                95,3 
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.077.679         1.030.385                95,6 
9.   Edukacyjna opieka wychowawcza                    2.526.295        2.418.406                 95,7 
10. Rolnictwo i łowiectwo                                        1.385.034        1.337.996                 96,6 
11. Bezpieczeństwo publiczne                                   268.609           259.661                 96,7 
     i ochrona przeciwpoŜarowa                                              
 
 W dziale 010 –  „Rolnictwo i łowiectwo”  – plan 1.385.034 zł, wykonanie – 1.337.996 zł, co stanowi 96,6 proc. 
Główne wydatki tego działu to wydatki na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną wsi: 1.327.272 zł. - ze środków 
własnych wydatkowano 484.777 zł,  752.495 zł ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz 90.000 zł ze 
środków własnych przekazano do Spółki MWiK na objęcie udziałów. W 100 proc. wykonano plan na realizację inwestycji w 
ramach programu SAPARD i zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zagrzewie Gmina Nidzica”. 
 

Dział 600 – „Transport i ł ączno ść”  – plan 957.010 zł, wykonanie 888.842 zł – co stanowi 92,9 proc. 
Na drogi gminne wydatkowano 769.287 zł (97,2 proc. planu) w tym głównie na remonty: 228.197 zł, a na wydatki 
inwestycyjne na Osiedlu Cegielniana w Nidzicy – 454.860 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 86.229 zł. 
Kwotę 119.555 zł stanowią wydatki na remont I odcinka drogi wewnętrznej Waszulki – Kolonia Bartoszki, w tym 
współfinansowanie ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w kwocie 59.778 zł (50% 
kosztów zadania). 
W ramach tego działu nie zrealizowano wydatku w kwocie 46.000 zł w tym: na koncepcję ruchu drogowego w mieście 40.000 
zł, z powodu uniewaŜnienia przetargu. Wydatek będzie realizowany z budŜetu w 2004 roku, w ramach porozumienia z 
Powiatem i Województwem Warmińsko-Mazurskim. Kwota 6.000 zł dotacji dla Powiatu Nidzickiego równieŜ nie została 
wydatkowana, poniewaŜ nie doszło do podpisania porozumienia z  Zarządem Powiatu. 
 
W dziale 630 -  „Turystyka”   plan 53.520 zł, wykonano 52.884 zł wskaźnik wykonalności 98,8 proc. 

Wydatki z tego działu dokonywane są przez ZOOKSiT. Z dotacji w kwocie 42.670 zł od Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego wydatkowano na Punkt Informacji Turystycznej na zakup kamery - 7.700 zł i 5.860 zł na zakup 
zestawu komputerowego z wyposaŜeniem. Pozostała kwota została przeznaczona zgodnie z porozumieniem, na remont 
(wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych) oraz zapłatę zobowiązań za 2002 rok. 
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W dziale 700 -  „Gospodarka mieszkaniowa”  – plan 1.384.494 zł, wykonanie 1.319,479 zł – wskaźnik wykonalności – 
95,3 proc. 
W ramach tego działu realizowane są wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy w ramach 100% 
własności gminy i udziału we wspólnotach. Na kwotę 926.627 zł zrealizowano wydatki na bieŜącą eksploatację i na koszty 
zarządu. Wydatki na remont zasobów będących wyłączną własnością gminy i we współwłasoności we wspólnotach wyniosły 
344.215 zł. 
Pozostałe wydatki tego działu to: 
-    wykup gruntów i odszkodowania                 41.901 zł 
-    uŜytkowanie wysypiska w Kanigowie            1.105 zł 
- ogłoszenia w prasie o przetargach               4.559 zł 
- podatek od nieruchomości w Janowie             734 zł 
 
Plan tego działu kształtuje się na podstawie szacunków, natomiast faktyczne zapotrzebowanie na wydatki moŜe okazać się 
wystarczające na mniejszym poziomie. 
 
  Dział 710 -  „Działalno ść usługowa”  plan 188.791 zł, wykonanie 97.854 zł, wskaźnik wykonalności 51,8 proc. wynika 
z faktu, Ŝe niektórych wydatków nie wykonano: 
1. cząstkowe zmiany w planie zagospodarowania 
    przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka i Natać Mała                        na kwotę           12.000 zł 
2. koncepcja kanalizacji sanitarnej wsi nad jeziorem Omulew                                        5.000 zł 
3. program zaopatrzenia w wodę wsi Wikno, Jabłonka, 
    Natać Wielka i Natać Mała                                                                                                              13.000 zł 
 
A inne w ramach planowania zostały wykonane za niŜszą kwotę jak np. projekt załoŜeń zaopatrzenia gminy w energię 
elektryczną, paliwa gazowe, ciepło przy planie 30.000 zł, wykonano 15.000 zł. 
W ramach wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne przy planie 56.000 zł wydatkowano 16.086 zł. 
Znacznie mniej niŜ planowano wydano za wycenę dokumentacji geodezyjnej. 
W ramach tego działu na utrzymanie cmentarzy wojennych wydano 19.685 zł środków własnych oraz 4.500 zł z dotacji od 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie cmentarza wojennego w Orłowie, w ramach zawartego porozumienia. 
 
 Dział 750 –  „Administracja publiczna” plan 2.888.561 zł, wykonanie 2.586.387 zł, wskaźnik wykonalności 89.5 proc. 
Niski wskaźnik wykonalności  wynika z niŜszych od planowanych poniesionych wydatków na pochodne od wynagrodzeń (w 
ciągu roku korygowano plan poprzez zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia) oraz zakup energii, zakup usług. 
Mniej niŜ zakładano wydano na egzekucję naleŜności o 33.276 zł z powodu ogłoszenia upadłości przez najbardziej 
zadłuŜonego podatnika w mieście, a to z kolei spowodowało równieŜ mniejsze od zakładanych wydatki na ustanowienie 
hipotek. Podmioty, które ogłosiły upadłość podlegają prawu upadłościowemu i nie moŜna dochodzić naleŜności w trybie 
egzekucji administracyjnej czy ordynacji podatkowej. 
W związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych: w ramach programów AGRO, prac interwencyjnych i robót publicznych, oraz 
terminowym zwrotem(refundacją) poniesionych nakładów przez ANR i biuro pracy, zamiast planowanych 96.000 zł na 
wynagrodzenia wydano z budŜetu 22.274 zł. 
PoniŜej podano większe odnotowane odchylenia w następujących rozdziałach:    (w zł) 
1. Urząd Miejski         -           140.765 
2. Pobór podatków    -              60.398 
3. Pozostała działalność          89.976 
    w tym intew.          73.726 
4. Rada Miejska                      11.033 
                               ---------------------------- 
                                              302.172 
 
 Dział 751 – „Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa”  plan 
50.295 zł, wykonanie 49.504 zł, wskaźnik wykonalności 98,4 proc. 
W ramach tego działu realizowano wydatki z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie ustawami: na 
aktualizację spisu wyborców 3.050 zł, na wybory do rad gmin - na zniszczenie dokumentów 300 zł, oraz na referendum – 
przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 46.154 zł, poniewaŜ zwrócono w ciągu roku niewykorzystaną dotację w kwocie  
791 zł, stąd niŜszy od stuprocentowego wskaźnik wykonalności. 
 
 Dział 754 –  „Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa”  plan 268.609 zł, wykonanie 259.661 zł, 
wskaźnik wykonalności 96,7 proc. 
W całości przekazano dotację w kwocie 1.000 zł dla Państwowej Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Nidzicy na dofinansowanie 
zakupu multitestera. Wyremontowano samochód poŜarniczy Star -244 przeznaczony dla OSP Napiwoda. Całkowity koszt 
remontu 95.000 zł, w tym 40.000 zł zostało opłacone przez ZG ZOSP w Warszawie, 50.000 zł poŜyczka z WFOŚiGW w 
Olsztynie i 5.000 zł ze środków własnych. 
Zakupiono 1 motopompę pływającą typu „Niagara 1” za 4.400 zł, z tego z budŜetu wydatkowano 2.400 zł a 2.000 zł zostało 
opłacone przez ZW ZOSP w Olsztynie jako  dofinansowanie zakupu. Początkowo planowano zakupić 2 sztuki lecz wycofano 
się z zakupu drugiej, poniewaŜ nie otrzymano dofinansowania w wysokości 2.000 zł. 
 
Realizacja planu wydatków w tym dziale przebiegała następująco: 
                                             Plan                    Wykonanie               % 
- Komendy PPSP                                       1.000                      1.000                        100,0    
- Ochotnicze StraŜe PoŜarne                 134.800                  131.103                          97,3 
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- Obrona Cywilna                                       5.000                       4.817                         96,3 
- StraŜ Miejska                                       127.809                   122.741                         96,0 
 
 Dział 757 -  „Obsług ę długu publicznego”  plan 147.084 zł, wykonanie 101.546 zł, wskaźnik wykonalności 69 proc. 
W ramach tego działu realizowano wydatki na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek. 
Niski wskaźnik wykonalności wynika z faktu zmniejszenia stop procentowych, stosowanych niŜszych niŜ zakładano. Mniej niŜ 
planowano zapłacono odsetek od kredytu w r-ku bieŜącym. Nie zaciągnięto równieŜ kredytu na inwestycję w RozdroŜu z 
powodu zmiany okresu realizacji zadania. 
 

Dział 758 –  „Ró Ŝne rozliczenia”  plan 60.966 zł, wykonanie 3.480 zł, wskaźnik wykonalności 5,7 proc. 
W dziale tym zaplanowano 20.500 zł na prowizję od kredytu długoterminowego obrotowego. Z powodu wybrania oferty 
najtańszej prowizja była bardzo niska 0,01% kwoty kredytu i stanowiła 1.738,54 zł. 1.500 zł stanowiła prowizja od kredytu w 
roku bieŜącym od kwoty 1.500.000 zł. 
Bezpośrednią przyczyną nie wykonania planu są nierozdysponowane rezerwy:  ogólna na kwotę 2.966 zł i celowa na kwotę 
37.500 zł. 
 

Dział 801 – „O świata i wychowanie”  plan 12.563.148 zł, wykonanie 12.369.651 zł, wskaźnik wykonalności 98,4 proc. 
W Urzędzie Miejskim realizowano wydatki w tym dziale na kwotę: plan – 281.147 zł, wykonanie –258.504 zł  (92,0 proc.) w 
tym na zakup podręczników dla uczniów kl I w ramach zadań zleconych  - 8.391 zł, za wykonane remonty realizowane w 
ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w szkołach w Napiwodzie, Rączkach i Łynie. 
W całym dziale na remonty szkół gminnych wydatkowano 468.193 zł ze środków własnych i subwencji oraz 95.584 zł ze 
środków dotacji  z budŜetu państwa (PAOW). Łączna kwota wydatków remontowych  - 563.777 zł. 
Ponadto szkoły podstawowe realizowały zadania ekologiczne w ramach 30.000 dotacji z GFOŚiGW oraz zadania z zakresu 
sportu na kwotę 25.000 zł. 
 

Dział 851 –  „Ochrona zdrowia”  plan 246.008 zł, wykonanie 246.004 zł, wskaźnik wykonalności 100 proc. 
Wydatki ponoszone na realizację  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych. 
 

Dział 853 –  „Opieka społeczna”  plan 4.700.175 zł, wykonanie 4.680.701 zł, wskaźnik wykonalności 99,6 proc. 
Wszystkie planowane zadania zostały zrealizowane. 
W tym: 
- na zadania zlecone:      2.221.622 zł 
- na zadania własne:       2.459.079 zł 
 

Dział 854 –  „Edukacyjna opieka wychowawcza”  plan 2.526.295 zł, wykonanie 2.418.406 zł, wskaźnik wykonalności 
95,7 proc. 
Niewykonane wydatki na kwotę 107.889 zł przypadają głównie na przedszkola (105.038 zł), a w tym na zakup Ŝywności 
(76.043 zł). O kwotę 77.521 zł w przedszkolach nie zrealizowano dochodów z tytułu odpłatności rodziców za wyŜywienie 
dzieci z powodu zmniejszonej ilości uczęszczających dzieci na 9 godzin. 
 

Dział 900 -   „Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska”  plan 1.077.679 zł, wykonanie 1.030.385 zł, wskaźnik 
wykonalności 95,6 proc. 
Największe odchylenia kwotowe (34.260 zł) występuje na oświetleniu ulic, placów i dróg. OstroŜnościowo załoŜono w planie 
własne środki na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą, bo dotacja z budŜetu państwa przekazywana jest z 
opóźnieniem. 
 

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe go”  plan 905.519 zł, wykonanie 905.519 zł wskaźnik 
wykonalności 100 proc. 
W tym dziale zrealizowano dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury 
1) NOK   -    508.500 zł 
2) MGBP –   397.019 zł 
 

Dział 926 -   „Kultura fizyczna i sport”  plan 129.500 zł, wykonanie 117.689 zł, wskaźnik wykonalności 90,9 proc. 
W ramach wydatków na utrzymanie hotelu i stadionu (bez wynagrodzeń) przy planie 34.500 zł wydatkowano 31.689 zł. 
Na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia 
zysku przy palnie 95.000 zł udzielono dotacji w kwocie 86.000 zł 
Szczegółowo opis zrealizowanych zadań zawarto w tabeli II. Wydatki budŜetu Gminy Nidzica – 2003 r. 
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3. Informacja dotycz ąca zaległo ści i nadpłat 
na dzień 31 grudnia 2003 roku 

                                                                                                                     
w zł 

NaleŜności do zapłaty Lp. Wyszczególnienie 
ogółem w tym: 

zaległo ści 

Nadpłaty 

1. Dochody z dzierŜaw nieruchomości 223.352 223.352 495 
2. Dochody ze sprzedaŜy mienia komunalnego 4.872 4.872 46 
3. Dochody z uŜytkowania i uŜytkowanie wieczystego 63.932 63.932 790 
4. Przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności 2.734 2.734 605 

Podatek rolny 145.418 145.418 1.175 5. 
w tym:  osoby prawne 
              osoby fizyczne 

4.826 
140.592 

4.826 
140.592 

817 
358 

6. Karta podatkowa 36.630 3.078 1.124 
7. Podatek leśny 647 647 4 

Podatek od nieruchomości 2.204.477 2.204.477 13.108 8. 
w tym:  osoby prawne 
              osoby fizyczne 

2.023.701 
180.776 

2.023.701 
180.776 

8.264 
4.844 

9. Podatek od spadków i darowizn 7.696 7.597 - 
10. Podatek od posiadania psów 325 325 - 

Podatek od środków transportowych 62.782 62.782 225 11. 
w tym: osoby prawne 
             osoby fizyczne 

870 
61.912 

870 
61.912 

2 
223 

12. Podatek od czynności cywilno-prawnych 146 146 367 
13. Grzywny nakładane w formie mandatów karnych 1.115 1.115 - 
14. NaleŜne odsetki od wszystkich zaległości 838.058 838.058 - 
15. Wpływy z róŜnych dochodów 12.368 12.368 - 
16. Wpływy z róŜnych usług 12.044 6.449 - 
17. Wpływy z róŜnych opłat 1.409 1.409 - 
18. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 38.350 38.350 80 
Ogółem 3.656.355 3.617.109 18.019 

 

 
 

Nadpłaty 
w zł 

wg stanu 

Wyszczególnienie 

31.12.2002 r. 31.12.2003 r. 

RóŜnica 
3-2 

1 2 3 4 
Wpływy z dzierŜaw  
- osoby prawne 
- osoby fizyczne 

1.146 
100 

1.046 

495 
- 

495 

-651 
-100 
-551 

SprzedaŜ mienia 
- osoby prawne 
- osoby fizyczne 

9.056 
- 

9.056 

46 
- 

46 

-9.010 
- 

-9.010 
UŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste 
- osoby prawne 
- osoby fizyczne  

898 
444 
454 

790 
698 
92 

-108 
254 

-362 
Przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności - 605 605 
Podatek rolny 
- osoby prawne 
- osoby fizyczne 

510 
361 
149 

1.175 
817 
358 

665 
456 
209 

Karta podatkowa 580 1.124 544 
Podatek le śny - 4 4 
Podatek od nieruchomości 
- osoby prawne 
- osoby fizyczne 

7.453 
4.202 
3.251 

13.108 
8.264 
4.844 

5.655 
4.062 
1.593 

Podatek od spadków i darowizn  - - - 
Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 100 367 267 
Podatek od środków transportowych 
- osoby prawne 
- osoby fizyczne 

- 
- 
- 

225 
2 

223 

225 
2 

223 
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób f izycznych 12  - -12 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - 80 80 
OGÓŁEM 19.755 18.019 -1.736 

 
 

Wykaz zrealizowanych zobowi ązań podatkowych  i opłat 
za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r 

 
OBCIĄśENIE REALIZACJA SALDO NA 31.12.2003R 

Saldo 1.01.2003 
 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

Zaległo ści Nadpłaty 
 

Przypis  
 

Razem 
2+4-3 

 
Zaległych 

kwot 

% 
6:2 

 
Przypis 
bieŜący 

 
% 

8:4 

 
Razem 

 
% 

10:5 

 
Zaległo ść 

 
Nadpłata 

 
Saldo 
12-13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Łączne zobowiązanie 
pieni ęŜne 
- podatek rolny 
- podatek od nierucho- 
mości 
- podatek leśny 

289.037 
 

113.339 
175.455 

 
243 

3.400 
 

149 
3.251 

 
- 

1.855.807 
 

324.593 
1.527.940 

 
3.274 

2.141.444 
 

437.783 
1.700.144 

 
3.517 

96.338 
 

16.778 
79.517 

 
43 

33,3 
 

14,8 
45,3 

 
17,7 

1.728.500 
 

280.771 
1.444.695 

 
3.034 

93,1 
 

86,5 
94,5 

 
92,7 

1.824.838 
 

297.549 
1.524.212 

 
3.077 

85,2 
 

68,0 
89,7 

 
87,5 

321.812 
 

140.592 
180.776 

 
444 

5.206 
 

358 
4.844 

 
4 

316.606 
 

140.234 
175.932 

 
440 

Podatek od nierucho- 
mości 
- osoby prawne 

1.179.340 4.202 3.944.758 5.119.896 112.607 9,5 2.991.852 75,8 3.104.459 60,6 2.023.701 8.264 
 
 

2.015.437 
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Podatek rolny 
- osoby prawne 

1.985 361 66.073 67.697 46 2,3 63.642 96,3 63.688 94,1 4.826 817 4.009 

Podatek le śny 
- osoby prawne 

- - 314.731 314.731 - - 314.528 99,9 314.528 99,9 202 - 202 

Podatek od środków 
transportowych 
- osoby prawne 

496 - 70.794 71.290 - - 70.422 99,5 70.422 98,7 870 2 868 

Podatek od środków 
transportowych 
- osoby fizyczne 

51.377 - 227.118 278.495 21.912 42,6 194.894 85,8 216.806 77,8 61.912 223 61.689 

Podatek od posiadania 
psów 

616 - -109 507 182 29,5 - - 182 35,9 325 - 325 

Opłata targowa - -  112.723 112.723 - - 112.723 100,0 112.723 100,0 - - - 
Opłata eksploatacyjna - -  472 472 - - 472 100,0 472 100,0 - - - 
Opłata 
restrukturyzacyjna 

- - 23.911 23.911 - - 23.911 100,0 23.911 100,0 - - - 

 
Ogółem 
 

 
1.522.851 

 
7.963 

 
6.616.278 

 
8.131.166 

 
231.085 

 
15,2 

 
5.500.944 

 
83,1 

 
5.732.029 

 
70,5 

 
2.413.648 

 
14.512 

 
2.399.136 

 
 

Zaległości w dochodach budŜetu na koniec 2003 roku wynoszą: 3.617.109  zł i obejmują naleŜności główne w kwocie 
2.779.051  zł oraz odsetki od zaległości na kwotę 838.058  zł (art. 14 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych Dz. U. z 
dnia 19 grudnia 1998 r z późniejszymi zmianami) - obowiązek naliczania odsetek na koniec okresu sprawozdawczego. 
W stosunku do roku 2002 zaległości z tytułu naleŜności głównych wzrosły z kwoty 1.712.271  zł do kwoty 2.779.051 zł co 
oznacza wzrost o 62,3 proc. 
Zaległości podatkowe od osób fizycznych i prawnych wynoszą 2.413.648  zł (bez odsetek). Po upływie terminu płatności raty, 
wystawiane są upomnienia dla zalegających, a następnie dla tych, którzy mimo wszystko nie regulują zobowiązań 
wystawiane są tytuły wykonawcze. Pomimo tych czynności spora grupa podatników nie całkowicie reguluje swoje 
zobowiązania. Do Burmistrza składane są podania o odroczenie terminu zapłaty podatków i zaległości podatkowych oraz o ro 
złoŜenie na raty z róŜnych powodów.  Wystawiane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze wracają często z 
postanowieniem w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (protokoły nieściągalności). Celem zabezpieczenia 
naleŜności ustanawiane są  hipoteki, co blokuje dłuŜnikowi sprzedaŜ mienia bez uregulowania naleŜności wobec budŜetu 
gminy. Słabą ściągalność podatków powoduje równieŜ duŜe bezrobocie panujące na  terenie gminy. Podatnicy często są bez 
dochodów, korzystają z pomocy społecznej nie mając środków do Ŝycia na utrzymanie rodziny i w związku z tym nie regulują 
naleŜności w terminie.  
Firmy równieŜ nie są w najlepszej kondycji, największy podatnik ogłosił w lutym 2003 roku upadłość i od tego czasu nie 
wpływają od niego Ŝadne kwoty do budŜetu,  słaba koniunktura w rolnictwie nie sprzyja osiąganiu dochodów. 
Rada Miejska w Nidzicy 10.10.2002 r. podjęła Uchwałę Nr LIII/518/2002 w sprawie restrukturyzacji naleŜności od 
przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budŜetu Gminy Nidzica, celem oddłuŜenia firm. 

Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło  5 wniosków dotyczących wszczęcia postępowanie restrukturyzacyjnego na 
podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych naleŜności publicznoprawnych od przedsiębiorców i 
ww uchwały. 
W roku 2003 zostały wydane 3 decyzje kończące postępowanie restrukturyzacyjne w tym: 2 decyzje w sprawie umorzenia 
postępowania restrukturyzacyjnego z powodu wszczętego postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorców, 1 decyzja 
na mocy której zaległości objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym  zostały umorzone w kwocie 3.177,45 wraz z odsetkami  
w kwocie 862,40 zł. 
W 2003 roku w zaległościach są zaległe czynsze za mieszkania i lokale uŜytkowe wynajmowane przez Zarządcę w imieniu 
Gminy Nidzica, co stanowi kwotę 217.121 zł naleŜności głównej. 
Zarząd Budynków Mieszkalnych skierował 43 sprawy do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty, z tego skierowano 34 sprawy 
do komornika celem ściągnięcia tych naleŜności - w 2003 roku komornik przekazał 11 protokołów o nieściągalności, wg stanu 
na 31.XII.2003 r.  
ZBM sp. z o.o. dysponuje 84 podpisanymi porozumieniami na ro złoŜenie na raty zaległości najemcom w związku z 
wystawionymi monitami. 
       Na  kwotę zaległości  2.779.051 zł m.in.: 
- ustanowiono hipoteki ustawowe i przymusowe  na kwotę                        980.281 
- otrzymano postanowienia w sprawie umorzenia postępowania                          
      egzekucyjnego (protokoły nieściągalności) z Urzędu Skarbowego         334.725                            
-     skierowano tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych                        312.577 
      w tym w styczniu – luty 2004 r - 48.078  
-     objęto restrukturyzacją                                                                             185.997 
- skierowano nakaz zapłaty do komornika sądowego i otrzymano 
      protokoły nieściągalności                                                                            21.232 
-     naleŜności Syndyka od momentu ogłoszenia upadłości                          576.005 
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4. INWESTYCJE 

 
             W budŜecie gminy na 2003 rok wydatki majątkowe zaplanowano pierwotnie na kwotę 5.035.193 zł, co stanowiło 
15,8% wydatków ogółem, a w planie po zmianach 1.931.698 zł,  wykonano w kwocie 1.890.852 zł co dało wskaźnik 
wykonania 97,9%, zaś udział wydatków majątkowych w wykonaniu wydatków ogółem wynosi 6,6% 
 
                                                                       Plan                    Plan            Wykonanie       % 
                                                                  Pierwotny        po zmianach      
 
1. Wydatki inwestycyjne                           5.035.193             1.835.698        1.800.852       97,8 
2. Udziały w spółkach                                                                 90.000            90.000      100,0 
3. Dotacje celowe na inwestycje                                                  6.000               -                - 
   i zakupy inwestycyjne na podstawie 
   porozumień z j.s.t.                                                                   
                                                                       -------------------------------------------------------------- 
                                                                 5.035.193              1.931.698      1.890.852        97,9 
 

W dziale 754  „Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa”  dokonano zakupu  1 motopompy Honda  
„Niagara 1” zamiast planowanych dwóch sztuk z powodu  braku planowanego dofinansowania w kwocie 2.000 zł z Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Olsztynie. 

W dziale 600  „ Transport i ł ączno ść” nie przekazano 6.000 zł dotacji dla Powiatu w Nidzicy, poniewaŜ nie zawarto 
stosownego porozumienia. Wydatek zaplanowano w budŜecie gminy na 2004 rok. 
W finansowanie wydatków majątkowych w 2003 roku zaangaŜowano środki z następujących źródeł: 
                                                                                                                

                   udział    % 
1) środki własne                                                                                 598.442 zł           31,6                     
2) środki ANR                                                                                       86.355 zł             4,6 
3) środki SAPARD                                                                             752.495 zł           39,8 
4) kredyty                                                                                           440.000 zł           23.3 
5) dotacje z kontraktu                                                                          13.560 zł             0,7       
       
                                                            razem:                                   1.890.852 zł        100% 
 

 
 

5. Informacja o przebiegu i realizacji inwestycji w   roku bud Ŝetowym 2003 
 
 
1. Budowa sieci wodoci ągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowo ści Orłowo i Wólka Orłowska. 
Inwestycja składająca się z dwóch zadań: Budowa sieci wodociągowej w Orłowie i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. 
Orłowo i Wólka Orłowska została planowo zakończona 15 lipca 2003 roku. Wykonawcą było Olsztyńskie Przedsiębiorstwo 
Robót InŜynieryjnych „InŜynieria” S.A. w Olsztynie.  
 Źródłami finansowymi w/w inwestycji w 2003 roku było: 
a) zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej w Orłowie  
      - środki własne             7.228 zł 
      - środki ANR              86.355 zł 
      - środki SAPARD     217.606 zł  
    b) zadanie 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Orłowo – Wólka Orłowska  
      - środki własne          265.642 zł 
      - środki SAPARD      534.889 zł  
Gmina wszystkie wydatki opłaciła ze środków własnych do końca lipca 2003 roku.    
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrefundowała poniesione wydatki w kwocie 752.495 zł w  grudniu  
2003 roku. 
 
 
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zagrzewie, Gmina  Nidzica. 
   22 sierpnia 2003 r odbył się przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Zagrzewie. W wyniku przetargu 
wyłoniono Wykonawcę tj. Zakład Budownictwa Ogólnego „ INSTAL” S.C. mgr Grzegorz Garbacz, Jakub Garbacz, 13-200 
Działdowo, ul. KsięŜodworska 5/7.  
17 września 2003 r podpisano umowę z terminem wykonania inwestycji do dnia 3 listopada 2003 r. 
Niniejszą inwestycję zrealizowano zgodnie z terminem umownym tj. faktyczny termin zakończenia robót nastąpił w dniu 
28.10.2003 r. 
Efektem rzeczowym zrealizowanej inwestycji są:  
   1. Rurociągi grawitacyjne z rur PCV Ø 200 mm   w ilości 427,00 mb 
   2. Rurociągi grawitacyjne z rur PCV Ø 160 mm    w ilości  69,00 mb 
   3. Przykanaliki  z rur PCV Ø 160 mm    w ilości  68,00 mb 
   4. Studnie rewizyjne połączeniowe z kręgów betonowych Ø1000 mm   -   8 szt 
   5. Studnie rewizyjne przelotowe z kręgów betonowych Ø 1200 mm      -  15 szt 
   6. Przecisk pod drogą z rur o średnicy 250 mm   w ilości  12,0 mb 
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   7. KrawęŜniki betonowe o wym. 20x30 cm na ławach betonowych   w ilości 120,0 mb 
   8. Chodniki z kostki bet. 20 x 10 x 6 cm  na podsypce piask.    w ilości  180,0 m2 
   9. ObrzeŜa betonowe 30 x 8 cm na podsypce cem.-piaskowej    w ilości   120,0 mb 
  10. Zagęszczona nawierzchnia Ŝwirowa w ilości  420,0 m2  
PowyŜsze roboty wykonane zostały za ustaloną kwotę ofertową tj. 88 816,58  zł ( łącznie z podatkiem VAT ). Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 91.972 zł.  
Na powyŜsze zadanie przeznaczono 71.000 zł z umorzonej w 2003 roku poŜyczki na zadanie „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej wraz z separatorami oraz kolektorze B w Nidzicy” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i 
Gospodarki  Wodnej w  Olsztynie. 
 
 
3. Budowa chodników i wjazdów wraz z niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą  na osiedlu „Cegielniana” w Nidzicy  
Na osiedlu „Cegielniana” została zrealizowana budowa ulic,chodników i wjazdów wraz z infrastrukturą podziemną  na ulicach  
Klonowa,Jesionowa,Dębowa, Bukowa oraz Słoneczna na odcinku od ul. Nowomiejskiej do ul. Bukowej. Wykonawcą robót 
było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych w Nidzicy. 
Rozpoczęcie budowy nastąpiło 01.07.2002 r roboty zakończono 04.06.2003 r koszt zadania inwestycyjnego: 1.992.542,49. zł 
W tym dotacja z rezerwy celowej budŜetu państwa 110,00 tys zł., kredyt bankowy 1.400.000 zł. Środki własne - 482.542,49 zł. 
 
 
4. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z  nawierzchni ą ulic i chodników ul. śywiczna, Cegielniana, 
Wiśniowa. 
W 2003 r podjęto decyzję o dostosowaniu  dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej  
wraz nawierzchnią ulic,chodników na osiedlu Cegielniana na ulicach śywiczna, Cegielniana, Wiśniowa. Dokumentacja została 
przygotowana za 8000 zł  w terminie do listopada  2003 r. 
Jednocześnie projekt budowy ulic,kanalizacji sanitarnej, deszczowej na całym osiedlu Cegielniana w Nidzicy został zgłoszony 
do programu Partner oraz w bazie ISEKP, które zakładały ewidencjonowanie potencjalnych projektów moŜliwych do 
finansowania z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Projekt otrzymał pozytywna opinię Wicemarszałka Woj. Warmińsko-Mazurskiego. 
W związku z powyŜszym zakłada się uzupełnienie dokumentacji w 2004 r. o opracowania konieczne celem  złoŜenia wniosku 
do funduszy strukturalnych dla projektu budowy ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na całym osiedlu Cegielniana w 
Nidzicy. 
 
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodo ciągowej we wsi Rozdro Ŝe w Gminie Nidzica.  
Gmina posiada dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. 
Zakres rzeczowy przewidziany do wykonania: 
1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w RozdroŜu 
2.  Przyłącze kanalizacyjne w miejscowości RozdroŜe 
3. Rurociąg tłoczny z RozdroŜa do trasy Nr 7 
4. Przykanaliki tłoczne na trasie RozdroŜe – Nidzica 
5. Przepompownia ścieków „FLYGT” w RozdroŜu 
6. Sieć wodociągowa w RozdroŜu 
7. Przyłącza wodociągowe z wodomierzami w RozdroŜu 
8. Doprojektowanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego 
9. Wymiana istniejących przykanalików sanitarnych 
24 września 2001 roku został  złoŜony przez Gminę wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do programu PHARE ESC 2000 
„Małe projekty infrastrukturale”. Wartość dofinansowania tej inwestycji o jaką wystąpiła Gmina wynosiła 50% wartości 
kosztorysowej robót budowlano-montaŜowych tj. około 1.200.000,00  zł. Ponadto inwestycja ma być realizowana ze środków 
własnych Gminy oraz z wpłat właścicieli nieruchomości połoŜonych  w RozdroŜu. 
W lutym 2002 roku  złoŜony wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany przez jednostkę wdraŜającą z Olsztyna tj. przez 
Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego. Następnie przedłoŜony wniosek naleŜało uzupełnić opracowanym 
Studium Wykonalności Inwestycji oraz Dokumentacją Przetargową w wersjach językowych polskiej i angielskiej. PowyŜsze 
materiały zostały opracowane i przedłoŜone w miesiącu maju 2002 r. do sprawdzenia i zatwierdzenia przez firmę 
konsultingową  TEBODIN POLAND S.A. w Warszawie. Dokumentacja ta została zatwierdzona w sierpniu 2002 roku a w 
miesiącu listopadzie podpisano odpowiednią umowę o dofinansowaniu w wysokości 274.189 EURO. 
 
W  dniu 9 lipca 2003 r  przeprowadzony został Krajowy Przetarg Otwarty na powyŜszą inwestycję. 
Przetarg ten został  uniewaŜniony. Po wprowadzeniu zmian i korekt w  dokumentacji przetargowej  gmina przekazała ją do 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (instytucja wdraŜająca projekt programu Phare ESC 2000 ) do sprawdzenia oraz 
zatwierdzenia w celu ogłoszenia drugiego przetargu. Gmina podpisała aneks uwzględniający przedłuŜenie terminu realizacji 
inwestycji do 30 września 2004 roku. 
Powtórzony Krajowy Przetarg Otwarty na przedmiotową inwestycję został ogłoszony i opublikowany w dniu 5-tym listopada 
2003 r  z terminem składania ofert do dnia 08.01.2004 r. 
Dokumentację przetargową pobrało ośmiu potencjalnych oferentów. Jednak do przetargu przystąpiły tylko dwie firmy. 
Przetarg ostatecznie został rozstrzygnięty i zatwierdzony w miesiącu lutym bieŜącego roku a w dniu 8 –mym marca br. 
podpisano umowę/kontrakt ze zwycięskim oferentem tj. firmą Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „ENERGOTERM” Sp. z o.o. z 
Torunia na kwotę 397 139,88 EURO. W dniu 09.03.2004 odbyło się przekazanie placu budowy z terminem rozpoczęcia robót 
od dnia 10 marca 2004 r, natomiast zakończenie robót przewidziane kontraktem w terminie do 30 września 2004 roku. 
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6. INFORMACJA O ZOBOWI ĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE KREDYTÓW, PO śYCZEK NA 31.12.2003 ROKU 
 
 Gmina Nidzica w roku budŜetowym 2003 uzyskała II transzę kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie w kwocie 
440.000  zł na budowę infrastruktury technicznej (drogi, chodniki i wjazdy ) na osiedlu Cegielniana w Nidzicy. 
W lipcu 2003 roku Gmina zaciągnęła poŜyczkę w WFOŚiGW  w Olszynie w kwocie 50.000 zł na remont samochodu 
poŜarniczego dla OSP w Napiwodzie. 
W listopadzie 2003 roku w wyniku podpisanej umowy z „Nordea” Bank Polska S.A. w Elblągu zaciągnięto kredyt 
długoterminowy – obrotowy na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budŜetu gminy 
w 2003 roku. 
W 2003 roku gmina uregulowała zobowiązania z tytułów wcześniej zaciągniętych poŜyczek na kwotę 330.000 zł i uzyskała 
umorzenie poŜyczki w kwocie 96.000 zł zaciągniętej w 1999 roku na Budowę kolektora B zad. 2. 
W ciągu roku Gmina korzystała z kredytu obrotowego w rachunku bieŜącym, zaciągniętego m.in. na sfinansowanie wydatków 
poniesionych na realizację inwestycji w ramach programu SAPARD. Refundacja poniesionych nakładów nastąpiła w grudniu. 
Spłacono w terminie kredyt w rachunku bieŜącym. 
Z tytułu oprocentowania kredytów  i poŜyczek poniesiono wydatki w kwocie 101.546 zł. 
Po uwzględnieniu spłat poŜyczek w trakcie roku budŜetowego ciąŜą na gminie zobowiązania z tytułu poŜyczek i kredytów wg 
stanu na dzień 31.12.2003 r. w wysokości 3.996.233 zł i dotyczą: 
1) budowa infrastruktury technicznej osiedle Cegielniana w Nidzicy          1.400.000  zł 
2)  budowa kanalizacji w Napiwodzie                                                              745.088  zł 
3)  modernizacja kotłowni węglowej na                                                             62.602  zł   
     olejowo – gazową 
     Al. Wojska Polskiego                                                                            
4) wydatki bieŜące- kredyt długoterminowy                                                 1.738.543 zł 
5)  poŜyczka na remont samochodu poŜarniczego                                            50.000 zł 
          razem                                                                                                 3.996.233  zł 
  
ObciąŜenia budŜetu spłatami poŜyczek i kredytów po 2003 roku kształtować się będą następująco:                                  

w tym:    poŜyczki           kredyty 
              2004 rok     -      1.014.602                    334.602            680.000     
              2005 rok     -      1.392.000                    282.000         1.110.000 
              2006 rok     -      1.575.631                    227.088         1.348.543  
              2007 rok     -          14.000                       14.000                        -    
             ------------------------------------               ----------------------------- 
              razem                3.996.233                    857.690          3.138.543 
 
 
7. SKUMULOWANA NADWY śKA LUB NIEDOBÓR NA ZASOBACH BUD śETU 
 
Lp. Wyszczególnienie AKTYWA PASYWA 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Skumulowana nadwyŜka lub niedobór budŜetu na 01.01.2003 rok 
NadwyŜka budŜetu za 2003 
Niedobór budŜetu za 2003 rok 
Wynik na funduszach pomocowych 
Wynik na operacjach niekasowych 

-1.844.081,63 
- 

    - 978.046,78 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 

96.000 
 

 Skumulowany niedobór na zasobach budŜetu na 31.12.2003 rok   -2.726.128,41  

 
 
Przy wykonaniu dochodów na kwotę 27.487.941 zł i realizacji wydatków na kwotę 29.532.688 zł wynik wykonania budŜetu 
gminy za 2003 rok zamknął się niedoborem na kwotę 978.047 zł. 
Po skumulowaniu niedoborów, na dzień 31 grudnia 2003 r.  wystąpił niedobór  w kwocie 2.726.129 zł. 
Źródłem pokrycia niedoboru są wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych, które na dzień 31 
grudnia 2003 r. wynoszą 3.996.233 zł. Do dyspozycji Rady Miejskiej na 2004 rok pozostała kwota 1.270.104 zł, z której 
korzysta się jako źródło pokrycia niedoboru budŜetu w 2004 roku oraz na spłatę poŜyczek i kredytów. 
 
 

Podsumowanie 
 
Rok 2003 był pierwszym rokiem, kiedy jednoosobowy organ wykonawczy – Burmistrz – był organem realizującym budŜet. 
BudŜet zmieniany był kilkakrotnie w sytuacjach, kiedy zmiany te były konieczne. Biorąc pod uwagę wskaźniki wykonalności 
budŜetu: dochody 100,7 proc., wydatki 96,4 proc. uwaŜam, Ŝe realizacja budŜetu przebiegała prawidłowo, gospodarkę 
finansową prowadzono oszczędnie i racjonalnie. Potwierdzeniem tego są równieŜ wyniki kontroli gospodarki finansowej 
prowadzonej przez RIO w Olsztynie. 
Działania te pozwalają wnieść do Rady Miejskiej o przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu za 2003 rok. 
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1587 

UCHWAŁA Nr II/13/04 

Rady Gminy Rychliki 

z dnia 30 kwietnia 2004  r. 

 

w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy Rychliki za 2003 rok. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2  

ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku 
,Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984 , Nr 214 
poz. 1806 i Nr 153 poz. 1271 z 2003 roku, Nr 80 poz. 717, 
Nr 162 poz. 1568 i Nr 162 poz. 1568) oraz art. 136 ust. 2  
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku  o finansach 
publicznych (z  2003 roku  Dz. U. Nr 15  poz. 148 , Nr 45, 
poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 
1851) – Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budŜetu 
gminy za 2003 rok, stanowiące  załącznik do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 
Marek Deroszewski 

 
 

SPRAWOZDANIE 
z wykonania bud Ŝetu gminy  Rychliki za rok 2003 

 
Uchwałą Nr III / 15  /2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku uchwalono budŜet gminy na rok 2003 
w następujących wielkościach : 
 

DOCHODY -  7.532.232,00 
WYDATKI  -  7.423.792,00 

 
PRZYCHODY   -     500.000,00 
ROZCHODY     -     608.440,00 

W ciągu roku 6 – krotnie dokonywano zmian w budŜecie gminy w wyniku czego na dzień 
31 grudnia kształtował się on następująco: 
 

DOCHODY  -  8.338.325,00 
WYDATKI   -  8.755.526,00 

 
PRZYCHODY  -  1.000.000,00 
ROZCHODY    -     582.799,00 

 
Przyczyny zmian w bud Ŝecie: 
 
Uchwała Nr I/3/2003 z dnia 31 marca 2003 roku  
 
Zmniejszenia : 
 
1. 12.700,00 złotych  Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 1/2003 z dnia 16 stycznia 2003 roku zmniejszająca 

dotację na zasiłki celowe, 
2. 90.748,00 złotych   zmniejszenie subwencji oświatowej  
3.  358,00 złotych   zmniejszenie subwencji ogólnej 
4. 8.453,00 złotych   zmniejszenie planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych  
5. 10.000,00 złotych   zmniejszenie dotacji na oświetlenie uliczne  

122.259,00 złotych  
 

Zwiększenia: 
 
1. 15,00 złotych  Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego NR FB 1/03 z dnia 16 stycznia 2003 roku zwiększająca 

dotacje celową  na wypłatę zasiłków rodzinnych  
2. 2.000,00 złotych   zwiększenie planowanych dochodów własnych GOPS – usługi opiekuńcze, 
3. 400.000,00 złotych  dofinansowanie budowy sali gimnastycznej – planowane środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej  
4. 178.015,00 złotych  przewidywana spłata przez Wojewodę kredytu podjętego na podwyŜkę płac dla nauczycieli 
5. 150.000,00 złotych  planowane uzyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego  na ukończenie budowy sali 

gimnastycznej 
6. 60.000,00 złotych  planowane otrzymanie dotacji  z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  na budowę przyłączy  

kanalizacyjnych do oczyszczalni ścieków      
790.030,00 złotych  
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Uchwała Nr II/10/03 z dnia 30 kwietnia 2003 roku  
 
Zwiększenia 
 
1. 20.090,00 złotych  zwiększenie planu  dotacji na opłacanie składek  na ubezpieczenia zdrowotne  za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
2. 16.526,00 złotych   pomoc Agencji Własności Rolnej w Olsztynie  na doŜywianie dzieci  z rodzin byłych pracowników 

Państwowych Gospodarstw Rolnych 
3. 2.219,00 złotych   Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego  Nr FB 44/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku z 

przeznaczeniem na sfinansowanie części  wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych  w 
roku szkolnym 2003/2004   

 
zmniejszenia : 

 
1. 60.000,00 złotych  rezygnacja z planowanej Dotacji Wojewody Warmińsko Mazurskiego na budowę przyłącza 

kanalizacyjnego z powodu braku środków na udział własny  
 
 
Uchwała Nr III/13/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku 
 
zwiększenia 
 
1. 1.990,00 złotych  Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 50/03 zwiększająca dotację celową w zakresie 

zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej 
2. 20.000,00 złotych  Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 57/03 dofinansowująca doŜywianie uczniów 
3. 3.868,00 złotych  Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 62/03 na dofinansowanie wypłatę zasiłków 

rodzinnych i pielęgnacyjnych 
4. 6.853,00 złotych  Zawiadomienie Kierownika Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji przyznanej na 

przygotowanie i przeprowadzenie referendum 
5. 915,00 złotych  Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 77/03 zwiększająca dotację na sfinansowanie 

wyprawki szkolnej 
6. 2.156,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego zwiększająca dotację celową na zadania własne – odpisy 

na z.f.ś. s. nauczycieli emerytów 
7. 7.470,00 złotych  Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 84/ 2003 zwiększająca dotację celowa z 

przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej. 
 
 
Uchwała Nr IV/22/03 z dnia 30 września 2003 roku 
 
zwiększenia 
 
1. 5.254,00 złotych  zwiększenie planu ustawowych ulg w podatku rolnym i leśnym 
2.  16.668,00 złotych  Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 113/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku 

zwiększająca dotację celową na doŜywianie uczniów 
3.  1.000,00 złotych  zwiększenie planu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu 
4.  1.200,00 złotych  zwiększenie planu subwencji oświatowej związane z dofinansowaniem kosztów adaptacji pomieszczeń 

szkolnych na gabinety profilaktyczne 
5.  2.226,00 złotych  Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 122/03 z dnia 23 września 2003 zwiększająca plan 

dotacji na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 
6.  2.280,00 złotych  dofinansowanie programu polsko-niemieckiego w dniach 10.07.- 20.07.2003. 
7.  73.076,00 złotych  porozumienie z Agencja Nieruchomości Rolnych w Olsztynie- dofinansowanie programu AGRO 2003 

zatrudnienie pracowników. 
 
zmniejszenia 
 
1. 14.918,00 złotych  zmniejszenie środków otrzymanych w związku z Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich 
2. 6.000,00 złotych  Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 114 / 2003 z dnia 03 września 2003 roku 

zmniejszająca dotację na oświetlenie uliczne 
3.  270,00 złotych  Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego zmniejszająca dotację na zadania zlecone w wyniku 

weryfikacji – „Rządowego Programu wyrównania startu szkolnego”. 
 
 
Uchwała Nr V/30/03 z dnia 05 grudnia 2003 roku 
 
zwiększenia  
 
1. 5.000,00 złotych  zwiększenie planu wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu 
2. 2.239,00 złotych  Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 137/03 z dnia 23 października 2003 roku 

zwiększająca dotację celową na dofinansowanie doŜywiania uczniów 
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3. 21.249,00 złotych  Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 151/03 z dnia 07 listopada 2003 roku zwiększająca 
dotację na świadczenia z pomocy społecznej 

4. 440,00 złotych  Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 151/03 z dnia 07 listopada 2003 roku zwiększająca 
dotację na dofinansowanie wydatków związanych z realizacja zasiłków rodzinnych 

5. 312,00 złotych  decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 152/03 z dnia 12 listopada 2003 roku z 
przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych w sesji letniej 
powołanych dla nauczycieli ubiegających się o wyŜszy stopień awansu zawodowego. 

6. 9.480,00 złotych  Porozumienie z Agencją nieruchomości Rolnych w Olsztynie na dofinansowanie doŜywiania dzieci w 
szkołach 

7. 95.000,00 złotych  zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2003 na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy 
naukowych do nowo wybudowanych obiektów oświatowych 

 
 
zmniejszenia 
 
1. 101.132,00 złotych  decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB- 135/03 z dnia 22 października 2003 roku 

zmniejszająca dotacje celową na zasiłki z pomocy społecznej. 
 
 
Uchwała Nr VI/40/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku. 
 
1.000,00 złotych dofinansowanie zakupu komputera do opieki społecznej 
 
 
Szczegółowa analiza wykonania dochodów gminy za rok 2003 rok 
 
Plan na rok 2003 - 8.338.325,00 Wykonanie – 6.110.29 5,00 % - 73,3 
 
W roku 2002 % wykonania 71,5 o 1,8 % mniej 
 
 
Wykonanie dochodów podatkowych – osoby prawne 

 
wpłaty Wyszczególnienie Nale Ŝności zaległe Nale Ŝności 

BieŜące BieŜące zaległo ści 
§ zaległo ść 

Podatek rolny 359.595 65.661 46.385 21.808  357.063 
Podatek od nieruchomości 125.174 315.636 244.062 40.904  155.843 
Podatek leśny - 31.921 31.921 -  - 
Razem: 
 

484.769 413.218 322.368 62.712  512.906 

 
W roku 2002 wpływy z zaległości wyglądały następująco: 
Podatek rolny -      280,00 
Podatek od nieruchomości –  6.884,00 
                         ------------------------------- 

  7.164,00 czyli o 55.548,00 mniej ni Ŝ w roku 2003 
 
Wykonanie dochodów podatkowych osoby fizyczne  
 

Wpłaty Wyszczególnienie Nale Ŝności zaległe Nale Ŝności bie Ŝące 
bieŜące Zaległo ści 

% zaległo ść 

Podatek rolny 464.198 593.787 544.254 46.568  467.163 
Podatek od nieruchomości  174.910 200.374 138.373 54.979  181.931 
Podatek od posiadania psów  253 - 20 20  - 
Podatek od spadków i darowizn - 16.59 1.659 -  - 
Podatek od czynności cywilnoprawnych  - 24.703 24.774 -  - 
Podatek opłacany w formie karty podatkowej  - 22.523 88 -  22.455 
Opłata skarbowa - 12.655 12.655 -  - 
 Razem: 
 

639.361 855.701 721.823 101.567  671.549 

 
 
W roku 2002 wpływy z zaległości wynosiły: 
Podatek rolny -     61.567,00 
Podatek od nieruchomości   20.814,00 

 --------------------------------- 
         82.381,00 złotych czyli o 19.186,00 mniej niŜ w roku 2003  
 
Obserwuje się wzrost ściągalności z zaległości podatkowych w wysokości – 74.754,00. 
 
Wraz z zaległymi podatkami wpłacono 20.125,00 odset ek. 
 
Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu państwa. 
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Plan       wykonanie 

 
1. podatek dochodowy od osób fizycznych    281.695,00     261.669,00 
2. podatek dochodowy od osób prawnych       15.000,00       15.426,00 
                ------------------------------------------------- 
                296.695,00     277.095,00 
  
Subwencje  

Plan       wykonanie 
1. oświatowa             2.324.917,00      2.324.917,00 
2. drogowa                  38.342,00       38.342,00 
3. ogólna                 546.737,00     546.737,00  
4. ulgi ustawowe w podatku rolnym i leśnym       103.646,00     104.821,00 

------------------------------------------------- 
                3.013.642,00       3.014.817,00 
 
Planowane i otrzymane dotacje na zadania zlecone 
                 

Plan       wykonanie 
1.  administracja rządowa zlecona       36.530,00     36.530,00 
2. aktualizacja spisu wyborców            606,00           606,00 
3. referenda ogólnokrajowe          6.853,00                          6.853,00 
4. oświata               2.905,00                          2.905,00 
5. składki na ubezpieczenia zdrowotne     44.300,00     32.215,00  
6. zasiłki i pomoc społeczna           649.114,00        649.114,00 
7. utrzymanie GOPS          94.590,00     94.590,00 
8. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze  18.653,00     18.653,00 
9. opieka               2.970,00        2.970,00 
10. oświetlenie uliczne          15.000.00     15.000,00 w tym  
kwota 407,00 złotych za rok 2002 
                ----------------------------------------------- 

  871.521               859.436,00 
 
Dotacje celowe na zadania własne  

Plan       wykonanie  
 
1.  oświata             155.405,00        -  
2. odpisy na z. f. ś,s. nauczycieli emerytów      11.276,00     11.276,00 
3. dodatki mieszkaniowe         236.600,00     78.723,00  
4.  doŜywianie uczniów          118.387,00     84.867,00 
 -------------------------------------------- 
                  1.256.668,00       416.116,00 
 
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej wpłynęły do budŜetu gminy w 98,6 %, natomiast w 
znacznie mniejszym stopniu uzyskano planowane dotacje na zadania własne, zaledwie w 33,1 %.  
Jedynie zgodnie z planem wpłynęły kwoty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie w wysokości -221.250,00 
złotych , na ukończenie budowy Sali gimnastycznej, oraz kwota 20.000,00 złotych  od Agencji Nieruchomości Rolnych w 
Olsztynie na zakup sprzętu sportowego do Sali gimnastycznej w Rychlikach, chociaŜ na początku roku Agencja deklarowała 
kwotę – 150.000,00 złotych. 
Zaledwie w 33 % wpłynęła dotacja na dodatki mieszkaniowe. 
 
Wykonanie pozostałych dochodów własnych. 
 

1. za kolczykowanie zwierząt - 6,00 
2. za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt – 594.00 
3. zwrot środków za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w roku 2002- 15.000,00 
4. dzierŜawa gruntów łowieckich – 88,00 
5. czynsz mieszkaniowy – 36.619,00 
6. czynsz dzierŜawny – 10.990,00 
7. uŜytkowanie wieczyste gruntu – 6.615,00 
8. przekształcenie prawa wieczystego uŜytkowania gruntu – 6.465,00 
9. opłaty lokalne – Kiersyty – 471,00 
10. wpływy za sprzedaŜ nieruchomości – 88.849,00 / sprzedano 4 mieszkania w budynku nr 84 w Rychlikach działkę 

rolną w Topolnie Wielkim oraz działkę niezabudowana w Rychlikach oraz 2 mieszkania w Rychlikach. 
11. odsetki - 233,00  
12. dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu – 31.989.00 
13. środki otrzymane na rodziny zastępcze – 11.966,00 
14. wpływy za usługi opiekuńcze – 78,00 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124  Poz.  
 

- 6679 - 

15. dochody róŜne – 64.626,00 w tym miedzy innymi opłata prolongacyjna,odsetki bankowe, decyzje o warunkach 
zabudowy, zwrot za energie Kiersyty, zwrot kosztów wyjazdu dzieci do Niemiec i inne. 

16. środki otrzymane od Agencji Nieruchomości na doŜywianie dzieci – 16.526,00 
17. dofinansowanie pracowników interwencyjnych – 23.120,00 

 
 

Straty gminy w dochodach podatkowych. 
 
1. obniŜenie górnych stawek podatkowych. 
 
              osoby prawne     osoby fizyczne 
 
a/ podatek rolny           3.054,00       31.721,00 
b/ podatek od nieruchomości        115.487,00          113.465,00 

 ------------------------------------------------------ 
  118.541,00        145.186,00 

 
2. skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń. 
 
a/ umorzenia w podatku od nieruchomości  - 41.399,00  
b/ umorzenia w podatku rolnym          - 16.846,00  
c/ umorzenia odsetek        - 69.559,00 
                   -------------------------------------------- 
                                                                       127.744,00  
 
3. odroczenia -  
 
podatek od nieruchomości - 19.873,00 
 
Windykacja zaległo ści podatkowych: 

 
W roku 2003 (tj. w okresie od kwietnia do grudnia 2003 roku) w stosunku do osób posiadających zaległości podatkowe z 

tytułu nieuregulowania w terminie płatności podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości wystawionych zostało 506 
upomnień. 

Reakcją na wystawione upomnienia jest wzmoŜone dokonywanie wpłat na poczet wskazanych w nich zaległości (o czym 
świadczą niŜej wymienione dane), rozkładanie kwot zaległości na raty oraz bezwzględne regulowanie ich we wskazanych 
przez zobowiązanych terminach. 

Efektem tego procesu jest wzrost łącznej kwoty wpłat na poczet ww. podatków, na dzień 31.12.2003 roku w stosunku do 
poziomu z analogicznego terminu roku poprzedniego (tj. dzień 31.12.2002 roku) o 1,12%, co w ujęciu nominalnym stanowi 
kwotę 112.836,47 zł. 

W stosunku natomiast do osób w Ŝaden sposób nie reagujących na wysłane upomnienia, wystawionych zostało 36 tytułów 
wykonawczych opiewających na łączną kwotę ca. 70.000,00 zł oraz skierowano je na drogę komorniczej egzekucji zaległości 
podatkowych. Poza tym złoŜone zostały takŜe wnioski o wpis hipoteczny w celu ustanowienia zabezpieczenia spłaty 
zobowiązań podatkowych w formie hipoteki przymusowej. 
  
 
  Tabelaryczne zestawienie dochodów  
  
dział  rozdz.  § treść plan wykonanie  % 
010   Rolnictwo i łowiectwo 1.400  15.600 x 
 01022  zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i 

biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego  
   

  049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 

200 600 x 

  069 wpływy z róŜnych opłat 1.200 15.000 x 
020   Leśnictwo 800 88 11 
 02001  gospodarka leśna     
  075 dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze  

800 88 11 

700   Gospodarka mieszkaniowa  195.039 150.242 77 
 70005  gospodarka gruntami i nieruchomościami     
  047 wpływy z opłat za zarząd uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomościami  21.800 24.070 110 
  075 dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze  

38.600 36.619 95 

  084 wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych  132.939 88.849 67 
  092 pozostałe odsetki 1.000 233 23 
  097 wpływy z róŜnych dochodów  700 471 67 
750   Administracja publiczna  66.530 101.277 152 
 75011  urzędy wojewódzkie    
  201 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
36.530 36.530 100 

 75023  urząd gminy    
  097 wpływy z róŜnych dochodów  30.000 64.747 215 
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751   Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa  7.459  7.459 100 
 75101   urzędy naczelnych organów władzy     
  201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
606 606 100 

 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne     
  201  Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
6.853 6.853 100 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od i nnych jednostek nie posiadaj ących 
osobowo ści prawnej 

2.656.358 1.505.819 57 

 75601  wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych     
  035 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 30.000 88 5 
  091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 122 x 
 75615  wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków 

i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych  
906.363 385.087  

  031 Podatek od nieruchomości 445.000 284.967 64 
  032 Podatek rolny 420.000 68.193 16 
  033 Podatek leśny 37.363 31.921 85 
  034 Podatek od środków transportowych  2.000 0 x 
  050 podatek od czynności cywilnoprawnych  0 6 x 
  091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  2.000 0 x 
 75616  wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  
1.416.300 830.772  

  031 Podatek od nieruchomości 395.000 193.352 49 
  032 podatek rolny  975.800 590.822 61 
  033 podatek leśny  1.000 0 x 
  034 podatek od środków transportowych  1.000 0 x 
  036 podatek od spadków i darowizn 1.000 1.659 166 
  037 podatek od posiadania psów 500 40 8 
  050 podatek od czynności cywilnoprawnych  20.000 24.774 123 
  091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22.000 20.125 91 
 75618  wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw    
  041 wpływy z opłaty skarbowej  7.000 12.655 180 
 75621  udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa    
  001 podatek dochodowy od osób fizycznych  281.695 261.669 93 
  002 podatek dochodowy od osób prawnych  15.000 15.426 103 

758   RóŜne rozliczenia  3.013.642 3.014.568 100 
 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego     
  292 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 2.324.917 2.324.917 100 
 75802  Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin    
  292 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 546.737 546.737 100 
 75805  Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin    
  292 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 141.988 143.163 101 
 75814  RóŜne rozliczenia finansowe    
  035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0 -149 x 
  036 Podatek od spadków i darowizn 0 -47 x 
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 -53 x 

801   Oświata i wychowanie 1.084.881 255.431 23 
 80101  Szkoły podstawowe 158.310 2.905 2 
  201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizacje zadań bieŜących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
2.905 2.905 100 

  203 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin 155.405 0 x 
 80110  Gimnazja    
  629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 735.000 241.250  33 
 80195  Pozostała działalność    
  097 Wpływy z róŜnych dochodów 180.295 0 x 
  203 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin 11.276 11.276 100 

851   Ochrona zdrowia 32.000 31.989 99 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 32.000 31.989 99 

853   Opieka społeczna 1.265.216 1.012.822 80 
 85304  Rodziny zastępcze    
  083 Wpływy z usług 9.000 11.966 133 
 85313  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej 
   

  201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

44.300 32.215 73 

 85314  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne    
  201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
649.114 649.114 100 

 85315  Dodatki mieszkaniowe    
  203 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin 236.600 78.723 33 
 85316  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze     
  201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
18.653 18.653 100 

 85319  Ośrodki pomocy społecznej    
  201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
94.590 94.590 100 

 85328  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze     
  083 Wpływy z usług 2.000 78 1 
 85395  Pozostała działalność 210.959 127.483  
  097 Wpływy z róŜnych dochodów  73.076 23.120 32 
  201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizacje zadań bieŜących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
2.970 2.970 100 

  203 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin 118.387 84.867 72 
  270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin pozyskane z innych źródeł 16.526 16.526 100 
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900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  15.000 15.000 100 
 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg    
  201 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
15.000 15.000 100 

     Razem: 8.338.325 6.110.295 73,3 

 
 
Szczegółowa analiza wykonanych wydatków zaplanowanyc h na rok 2003. 
 
Plan wydatków ogółem – 8.755.526,00 wykonanie - 5.63 3.150,00 % - 64,3  
Wydatki bie Ŝące Plan – 8.031.200,00 wykonanie – 5.027.834,00 % - 62,6 
Wydatki inwestycyjne Plan- 724.326,00 wykonanie - 60 5.316,00 % - 83,6 
 
Wydatki inwestycyjne. 
 
Głównym zadaniem inwestycyjnym w ciągu roku 2003 jak równieŜ w latach poprzednich była budowa Gimnazjum w 
Rychlikach wraz z salą gimnastyczną – całkowity koszt zadania na dzień 31 grudnia wynosi – 4.523.355.39 złotych są to 
koszty główne, począwszy od faktur za dokumentacje, faktur za nadzór inwestorski, dodatkowe kosztorysy oraz faktur za 
odsetki zapłacone od nieterminowych faktur, koszty egzekucyjne.  
Na powyŜsze zadanie z budŜetu Państwa gmina otrzymała dotacje w wysokości - 300.000,00 złotych, na budowę- Sali 
gimnastycznej – 70.000,00 złotych, otrzymano równieŜ dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie w 
wysokości 450.000,00 złotych co daje łączną kwotę środków otrzymanych - 820.000,00 złotych. Pozostałe środki to własne 
oraz kredyty.  
Prowadząc tą inwestycję gmina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, z powodu braku środków na terminowe 
regulowanie faktur za wykonaną pracę- wykonawca którym było WielobranŜowe Przedsiębiorstwo „KAMAD „w Sztumie 
dokonał sprzedaŜy wierzytelności gminnych na rzecz Agencji Obrotu Wierzytelnościami w Lubinie, która to zaŜądała od gminy 
spłaty długu w przeciągu 1 m-ca. Niejednokrotnie gmina występowała z prośbą do w/w Agencji o rozłoŜenie długu na raty lecz 
bezskutecznie. Oddano sprawę do Sądu w wyniku czego nastąpiła blokada konta. Sytuacja ta trwała od m-ca maja do 
listopada kiedy to doszło pomiędzy stronami do zawarcia porozumienia na roczną spłatę długu w 12 równych ratach po 
75.301,35 złotych kaŜda. Końcowy termin spłaty to 30 październik 2004 roku. 4 raty z powyŜszego porozumienia zostały juŜ 
spłacone obecnie płacimy 5 ratę. 
Gmina poniosła znaczne straty na koszty sądowe oraz odsetki.  
  
 
Wykonanie wydatków bie Ŝących w poszczególnych dziedzinach według działów. 
 
Dział 010 - Plan – 26.870,00 Wykonanie 24.946,00 % - 92,8 
 
1. dopłata do wykonania przyłącza wodociągowego – 800,00, 
2. środki przeznaczone na izby rolnicze – 1.482,00  

 w tym: - rachunek za sporządzenie list wyborczych – 67,00 
 -  zaliczkowe przekazanie 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego za rok 2003 -1.415,00 złotych, pozostała do 

przekazania kwota – 11.765,00. 
 
3. przekazana do Zakładu Gospodarki Wodnej w Rychlikach dopłata do cen wody –  19.140,00 
4. zakupiono prenumeratę czasopism dla rolników oraz zakupiono sadzonki – 2.367,00 
5. poniesione opłaty za badanie wody przez Stację sanitarno Epidemiologiczną – 1.157,00 
 
Dział 020 - Plan – 2.000,00 wykonanie – 1.728,00 % - 86,4 
 
-  zakup sadzonek za kwotę -1.728,00. 
Dział 600 – Plan – 87.661,00 wykonanie – 30.290,00 % - 34,5 
 
1. utrzymanie dróg gminnych – 13.406,00 
 
 a/  zakup materiału do posypania dróg  
 b/  odśnieŜanie dróg gminnych – 18.325,00 
 c/  profilowanie dróg gminnych – 18.325,00 w tym faktury zapłacone to kwota 5.966,00 pozostało do zapłaty w roku 2004 – 

12.359,00. 
  
2. utrzymanie pojazdów słuŜbowych – 16.884,00 
 
 a/  zakup paliwa oraz części zamiennych – 13.841,00 
 b/  drobne naprawy – 1.183,00 
 c/ ubezpieczenia – 1.861,00 
 
Dział 700 Plan – 203.800,00 Wykonanie – 145.592,00 % - 71,4  
 
1. gospodarka gruntami i nieruchomościami -10.035,00  
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 - wykonywanie map geodezyjnych, wycen do sprzedaŜy 
 
2. utrzymanie mienia komunalnego – 135.557,00  
 
- zakupiono opał do kotłowni gminnych – 31.424,00 
- zakup materiałów gospodarczych, malarskich i hydraulicznych – 15.187,00 
- opłata energii w budynkach komunalnych oraz w biurach – 37.091,00 
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transportowe róŜne – 51.401,00 
- ubezpieczenie mienia – 454,00.  
Naprawy drobne prowadzono w mieszkaniach komunalnych i lokalach gminnych, przeprowadzono remont pomieszczeń 
kuchennych w Gok oraz remont sanitariatów. 
Przeprowadzono równieŜ malowanie oraz przystosowanie pomieszczeń po lokalu mieszkalnym dla Gminnego Ośrodka 
pomocy Społecznej który został przeniesiony z budynku Gminnej spółdzielni. zaoszczędza się w ten sposób opłatę za czynsz 
- 14.400,00 rocznie. 
Przeniesiono równieŜ gminną Komisję rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
Dział 750 – Plan- 906.573,00 wykonanie – 837.925,00 % - 92,4 
 
1. administracja rządowa -45.079,00 
 
 - środki otrzymane z budŜetu państwa to kwota – 36.530,00 – pozostałe – 8.549,00 to środki własne budŜetu gminy  
 a/ płace i pochodne od wynagrodzeń pracownika - 40.000,00 
 b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.850,00  
 c/ pozostała kwota – 3.229,00 to zakup materiałów biurowych oraz oprogramowania komputerowego,- 2.276,00. podróŜe 
słuŜbowe oraz odpisy na z.f.ś.s.- 953,00.  
 
2. rada gminy - 37.287,00 
 
 a/ wypłacone w ciągu roku diety Przewodniczącego Rady oraz radnych i sołtysów – 36.814,00 
 b/ drobne zakupy na sesje – 473,00 
 
3. urząd gminy – 744.694,00 
 
a/  wypłacone nagrody jubileuszowe, 2 odprawy dla odchodzących pracowników, ekwiwalenty, badania lekarskie kierowcy, 

zakup odzieŜy ochronnej dla pracownika gospodarczego, zakup mleka dla palaczy w kotłowniach gminnych – 46.128,00 
b/  diety wypłacane członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w spotkaniach – 5.630,00  
c/  płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, pracownika gospodarczego oraz kierowcy samochodu 

słuŜbowego – 543.231,00 
d/  dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 22,954,00 
e/  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.147,00 
f/  podróŜe słuŜbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe pracowników – 14.544,00 
g/  utrzymanie urzędu – 93.055,00 w tym: 
 - zakup materiałów biurowych i druków – 9.087,00 
 - zakup prasy i niezbędnych przepisów - 4.527,00 
 - zakup znaczków pocztowych – 4,148,00 
 - zakupy róŜne – 5.611,00 / środki czystości, poczęstunek gości na otwarcie Sali gimnastycznej itp./ 
 - zakup energii i wody – 2.029,00 
 - obsługa prawna urzędu – 13.176,00 
 - usługi telekomunikacyjne -21.451,00/ 4.185,00 faktury za rok 2002/ 
 - naprawa kserokopiarki oraz innego sprzętu jak równieŜ serwis alarmu- 2.660,00 
 - usługi informatyczne i naprawy – 6.161,00  
 - udział pracowników w szkoleniach – 1.202,00 
 - prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dziennika Urz. – 3.000,00 
 - pozostałe usługi róŜne -8.484,00 
 - archiwizacja dokumentów – 1.500,00 
 - opłata skredytowana – 9.985,00 
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposaŜenia – 1.074,00 
h/  kupno komputera oraz utworzenie BIP – 7,961,00  
 
4. pobór podatków – 6.628,00 
 - inkaso sołtysów 
 
5. pozostała działalność -4.237,00 
 - składki do związków i stowarzyszeń do których gmina naleŜy  
 
Dział 751 - Plan – 7.459,00 wykonanie – 7.459,00 % -100 
 
1. aktualizacja spisu wyborców – 606,00 
2. referendum unijne- 6.853,00 
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Dział 754 Plan – 78.000,00 wykonanie – 64.023,00 % - 82,1 
 
1. ochotnicze straŜe poŜarne – 64.023,00 
 a/  ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 8.961,00 
 b/  zakup etyliny i oleju napędowego - -16.011,00 
 c/  ryczałt Gminnego komendanta oraz kierowców samochodów poŜarowych- 29.640,00 
 d/  naprawa samochodów poŜarowych – 484,00 
 e/  udział straŜaków w szkoleniach – 2.000,00 
 f/  usługi róŜne – 2.114,00 
 g/  podróŜe słuŜbowe krajowe - 1.620,00 
 h/  ubezpieczenie straŜaków i pojazdów - -3.193,00 
 
Dział 757 Plan – 175.300,00 wykonanie – 160.249,00 %-91,4 
 
1. odsetki od kredytów – 126.082,00 
2. odsetki pozostałe – 34.167,00 
 
Dział 801 Plan – 5.646.428,00 wykonanie – 2,767.681,00 % - 49,1 
 
1. szkoły podstawowe – 1.351.811,00 
 
 a/ płace i pochodne od wynagrodzeń – 934.561,00 
 b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64.662,00 
 c/ dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 82.853,00 
 d/ utrzymanie szkół - - 166.622,00 
 - zakup opału – 22.407,00 
 - zakup mebli szkolnych – 17.254,00 
 - zakup farb, i materiałów innych do malowania szkół,zakup materiałów biurowych –  17.095,00 
 - zakup pomocy naukowych – 2.059,00 
 - zakup energii i wody – 24.957,00 
 - usługi róŜne – 59.871,00 / transportowe, telekomunikacyjne, za naprawy sprzętu,  wywóz nieczystości  
 - przekazanie środków na utrzymanie 2 uczniów w szkole specjalnej – 1.600,00  
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93.368,00 
 - odsetki – 359,00 
 
2. przedszkola – 84.011,00 
 
 a/ płace i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 64.712,00 
 b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.375,00 
 c/ dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 7.668,00 
 d/ zakupy drobne – 174,00 
 e/ odpisy na z. F. Ś. S.- 7.082,00 
 
3. gimnazjum – 1.224.721,00  
 
 a/ płace i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 439.464,00 
 b/ dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 41.083,00 
 c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.716,00 
 d/ zakup pomocy naukowych – 2.,059,00 
 e/ podróŜe słuŜbowe krajowe - 761,00 
 f/ odpisy na z. F. Ś. S. – 45.581,00 
 g/ utrzymanie gimnazjum- 71.702,00 w tym: 

 opłaty pocztowe, telekomunikacyjne,, zakup oleju opałowego, prasy, druków, energii oraz ubezpieczenie budynków i 
sprzętu  

 h/ inwestycja – 597.355,00 / opisana wcześniej/. 
 
4. dokształcanie nauczycieli – 3.466,00 
 
5. pozostała działalność – 7.112,00 
 
- obsługa wyjazdu dzieci do Niemiec 
 
Dział 851 Plan – 32.500,00 Wykonanie – 30.717,00 % - 94.5 
 
1. organizacja w okresie letnim obozu nad jeziorem w Kiersytach z programem profilaktyki alkoholowej i narkomanii 

skorzystało 30 dzieci, koszt – 11.060,00./ zakup artykułów Ŝywnościowych 4.060,00, obsługa i transport, 5.000,00 oraz 
wynajem łóŜek i śpiworów – 2.000,00. 

2.  szkolenia podstawowe członków Komisji – 4.550,00 
3.  czynsz za dzierŜawę lokalu – 6.588,00 
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4.  spektakle teatralne - -5.410,00 
5.  podróŜe słuŜbowe krajowe członków komisji – 436,00 
6. wydatki inne – 3.160,00 
 
Dział 853 Plan – 1.306.680,00 wykonanie – 1.303.469,00 % - 99,7 
 
Wykonanie w tym dziale jest bardzo wysokie poniewaŜ środki na opiekę społeczną gmina trzymuje z budŜetu państwa jako 
zadania zlecone a więc pokrywane prawie w całości. 
1.  rodziny zastępcze – 11.967,00 
2.  składki na ubezpieczenia zdrowotne – 32.215,00 
3.  zasiłki i pomoc w naturze – 684.816.00 
4.  dodatki mieszkaniowe – 149.265,00 / środki otrzymane z budŜetu państwa na ten cel to kwota – 78.723,00 natomiast 

pozostała kwota – 70.542,00 to środki własne gminy/ 
Do dnia 31 grudnia 2003 roku wypłacono ostatnie dodatki za m-c wrzesień pozostałe miesiące X-XII przeszły na rok 2004 
gdzie gmina nie otrzyma juŜ dotacji. 

5.  zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 18.653,00 
6.  utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 187.053,00 

 a/  płace i pochodne od wynagrodzeń – 149.715,00 
 b/  dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.415,00 
 c/  odpisy na z.f,ś,s,- 3.295,00 
 d/  podróŜe słuŜbowe krajowe – 219,00 
 e/  utrzymanie biura – 19.409,00 w tym: 10.980,00 czynsz za wynajem lokalu,, 8.429,00 zakup materiałów biurowych, 

opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, 
7.  pracownicy interwencyjni – 107.086,00  

 a/  płace i pochodne od wynagrodzeń – 105.602,00 / refundowane przez Urząd Pracy jak równieŜ Agencje Nieruchomości 
w Olsztynie / Niestety nie wszystkie refundacje wpłynęły na konto gminy w roku 2003, lecz w 2004 i dlatego na koniec 
roku w tych paragrafach występuje znaczne przekroczenie planu, 

 b/  zakup artykułów gospodarczych oraz badania lekarskie – 1.484,00 
8. doŜywianie uczniów – 112.124,00 
 
Dział 900 Plan – 137.455,00 wykonanie – 115.400,00 % - 83,9 
 
1. opłaty za korzystanie ze środowiska – 178, 
2. plantowanie wysypiska śmieci – 947,00 
3. oświetlenie uliczne – 95.968,00 
 - energia – 41.274,00 
 - całkowite rozliczenie modernizacji oświetlenia ulicznego- 54.694,00 
4. utrzymanie ośrodka Kiersyty – 18.307,00 
 - energia – 17.613,00 
 - utrzymanie pola namiotowego - -694,00 
 
Dział 921 Plan – 125.000,00 wykonanie – 125.271,00 - % -100 
 
1. dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - 82.010,00 
2. dotacja dla bibliotek – 43.261,00 
 
Dział 926 Plan – 19.300,00 wykonanie – 18.400,00 % - 96,8 
 
Dotacja dla LZS Rychliki. 
 
 
 
Tabelaryczne zestawienie wydatków 
 
dział rozdz  §  Tre ść  plan  Wykonanie  % 
010   Rolnictwo i łowiectwo 26.870 24.946 93 
 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     
  4300 Zakup usług pozostałych  1.000 800 80 
 01030  Izby rolnicze    
  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  1.500 1.482 99 
 01095  Pozostała działalność 24.370 22.664 93 
  2510 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla zakładu budŜetowego 20.000 19.140 96 
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  2.370 2.367 99 
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000 1.157 56 
020   Leśnictwo 2.000 1.728 86 
 02095  Gospodarka leśna    
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 2.000 1.728 86 
600   Transport i ł ączno ść 87.661 30.290 34 
 60016  Drogi publiczne gminne     
  4300 Zakup usług pozostałych  72.000 13.406 19 
 60095  Pozostała działalność    
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  12.000 13.841 115 
  4300 Zakup usług pozostałych  800 1.183 148 
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  4430 RóŜne składki i ubezpieczenia  2.861 1.860 65 
700   Gospodarka mieszkaniowa 203.800 145.592 71 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami     
  4300 Zakup usług pozostałych 10.300 10.035 97 
 70095  Pozostała działalność    
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  94.000 46.611 49 
  4260 Zakup energii 41.000 37.091 90 
  4300 Zakup usług pozostałych  58.000 51.401 88 
  4430 RóŜne składki i ubezpieczenia  500 454 91 
750   Administracja publiczna 906.573 837.925 92 
 75011  Urzędy wojewódzkie  46.926 45.079 96 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  26.000 26.000 100 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  1.850 1.850 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  15.200 13.200 87 
  4120 Składki na fundusz pracy 800 800 100 
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  2.100 2.276 105 
  4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 300 277 92 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  676 676 100 
 75022  Rada gminy 36.700 37.287 102 
  3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych  36.200 36.814 102 
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  500 473 95 
 75023  Urząd gminy 810.247 744.694 92 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  44.000 46.128 105 
  3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych  5.000  5.630 105 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 360.000 357.830 99 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  23.000 22.954 99 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  200.000 176.755 88 
  4120 Składki na fundusz pracy 11.000 8.616 78 
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 25.000 23.407 94 
  4260 Zakup energii 6.000 2.029 34 
  4300 Zakup usług pozostałych  105.000 67.619 64 
  4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 12.000 14.544 121 
  4430 RóŜne opłaty i składki 1.100 1.074 97 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  10.147 10.147 100 
  6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 8.000  7.961 99 
 75047  Pobór podatków, opłat i nie podatkowych naleŜności budŜetowych     
  4100 Zakup materiałów i wyposaŜenia 6.700 6.628 99 
 75095  Pozostała działalność    
  4300 Zakup usług pozostałych 6.000 4.237 83 
751   Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 
7.459 7.459 100 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa     
  4300 Zakup usług pozostałych  606 606 100 
 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne     
  3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych  4.278 4.278 100 
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  1.063 1.063 100 
  4300 Zakup usług pozostałych  1.512 1.512 100 
754   Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 78.500 64.023 81 
 75412  Ochotnicze straŜe poŜarne  78.000 64.023 81 
  3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych  11.000 8.961 81 
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 24.000 16.011 67 
  4260 Zakup energii 100 - x 
  4300 Zakup usług pozostałych  35.000 34.238 98 
  4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1.700 1.620 95 
  4430 RóŜne składki i ubezpieczenia  3.200 3.193 99 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych  3.000 - x 
 75414  Obrona cywilna     
  4300 Zakup usług pozostałych  500 - x 
757   Obsługa długu publicznego 175.300 160.249 91 
 75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego     
  4580 Pozostałe odsetki  50.000 34.167 68 
  8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych 

poŜyczek i kredytów  
125.300 126.082 100 

801   Oświata i wychowanie  5.646.428 2.767.681 49 
 80101  Szkoły podstawowe 3.114.188 1.351.811 43 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 162.162 82.853 51 
  3030 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 800 - x 
  3110 Świadczenia społeczne  2.905 3.226 111 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  1.685.032 906.923 54 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103.200 64.662 63 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  778.250 22.818 3 
  4120 Składki na fundusz pracy  106.400 4.820 5 
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  79.000 75.350 95 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 300 481 160 
  4260 Zakup energii 29.820 24.957 84 
  4270 Zakup usług remontowych  6.500 3.420 53 
  4300 Zakup usług pozostałych  56.000 62.895 112 
  4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 6.451 5.679 88 
  4430 RóŜne składki i ubezpieczenia  2.000 - x 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  93.368 93.368 100 
  4580 Pozostałe odsetki 2.000 359 18 
 80104  Przedszkola 234.725 84.011 36 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 17.604 7.668 43 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128.116 60.311 47 
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  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  7.192 4.375 61 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  65.789 3.881 6 
  4120 Składki na fundusz pracy 8.662 520 6 
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  180 174 97 
  4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiąŜek  50 - x 
  4270 Zakup usług remontowych 50 - x 
  4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  7.082 7.082 100 
 80110  Gimnazjum 1.975.545 1.224.721 62 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 66.953 41.083 61 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  681.718 429.214 63 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  50.458 26.716 53 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  274.559 8.937 3 
  4120 Składki na fundusz pracy 41.500 1.313 3 
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 70.500 56.756 80 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 3.000 2.059 68 
  4260 Zakup energii 5.000 - x 
  4270 Zakup usług remontowych  850 736 92 
  4300 Zakup usług pozostałych  17.000 12.803 75 
  4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1.500 761 51 
  4430 RóŜne składki i ubezpieczenia  3.600 1.407 39 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  45.581 45.581 100 
  4580 Pozostałe odsetki - -  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych  713.326 597.355 84 
 80113  DowoŜenie uczniów do szkół  309.148 96.560 31 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  14.720 11.186 76 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  47.000 10.378 23 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  2.380 2.065 87 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  30.420 - x 
  4120 Składki na fundusz pracy 4.300 - x 
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 22.000 21.588 98 
  4270 Zakup usług remontowych  1.000 192 2 
  4300 Zakup usług pozostałych  185.000 47.286 25 
  4430 RóŜne składki i ubezpieczenia  1.670 3.207 192 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  658 658 100 
 80146  dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    
  3250 Stypendia róŜne 3.230 3.466 107 
 80195  Pozostała działalność    
  3030 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 312 312 100 
  4300 Zakup usług pozostałych  9.280 6.800  
851   Ochrona zdrowia 32.500 30.717 94 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 6.000 5.233 87 
  4300 Zakup usług pozostałych  26.000 25.048 96 
  4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 500 436 87 
853   Pomoc społeczna 1.306.680 1.303.469 99 
 85304  Rodziny zastępcze    
  3110 Świadczenia społeczne 11.967 11.967 100 
 85313  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej 
   

  4130 Ubezpieczenie zdrowotne 44.300 32.215 73 
 85314  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne     
  3110 Świadczenia społeczne  623.213 638.951 102 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  45.865 45.865 100 
 85315  Dodatki mieszkaniowe    
  3110 Świadczenia społeczne  136.000 149.265 109 
 85316  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze    
  3110 Świadczenia społeczne  18.653 18.653 100 
 85319  Ośrodki pomocy społecznej    
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  131.600 121.661 92 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.800 14.415 97 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26.130 24.720 95 
  4120 Składki na fundusz pracy 3.591 3.334 93 
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4.700 4.673 99 
  4300 Zakup usług pozostałych  14.800 14.736 99 
  4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 300 219 73 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  3.295 3.295 100 
 85395  Pozostała działalność 227.466 219.500 96 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 200 290 145 
  3110 Świadczenia społeczne 152.466 112.124 73 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  60.000 80.737 134 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.000 23.016 230 
  4120 Składki na fundusz pracy 3.000 1.849 62 
  4210 Zakupy materiałów i wyposaŜenia 1.300 1.239 95 
  4300 Zakup materiałów i wyposaŜenia  500 245 49 
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 137.455 115.400 84 
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód     
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 200 137 68 
  4300 Zakup usług pozostałych  600 41 7 
 90002  Gospodarka odpadami     
  4300 Zakup usług pozostałych  3.855 947 24 
 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg    
  4260 Zakup energii 50.000 41.274 82 
  4300 Zakup usług pozostałych 55.000 54.694 99 
 90095  Pozostała działalność    
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  4260 Zakup energii 27.000 17.613 65 
  4300 Zakup usług pozostałych 800 694 86 
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125.000 125.271 100 
 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby    
  2550 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 80.000 82.010 103 
 92116  Biblioteki    
  2550 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 45.000 43.261 96 
926   Kultura fizyczna i sport 19.300 18.400 95 
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu    
  2630 Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  19.300 18.400 95 
    Razem: 8.755.526 5.633.150 64,3 

 
 
Zobowi ązania gminy.  
 
Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia są bardzo wysokie wynoszą ogółem kwotę – 5.070.925,00 złotych  co przy 
wykonani dochodów w wysokości – 6.110.295,00 daje % - 82,9. 
 
Co się składa na tak wysokie zobowiązania: 
 
1. kredyty długoterminowe z terminem spłaty do końca 2010 roku - 1.470.169,00 
2. zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług – 292.157,00 
3. zobowiązania wobec budŜetu Państwa – 3.308.599,00 / zobowiązania szkół – 3.284.131,00 oraz urzędu gminy- 

24.468,00/  
 
1 kredyty długoterminowe – 1.470.169,00 ko ńcowy termin spłaty to rok 2010. 
 
- 185.834.78 Bank Spółdzielczy w Pasłęku  
- 94.680,00 Bank Spółdzielczy w Pasłęku  
- 380.520,00 Bank Spółdzielczy w Pasłęku  
- 430.430,01 Powszechna Kasa Oszczędności w Pasłęku  
- 202.800,00 Powszechna Kasa Oszczędności w Pasłęku  
- 175.904,00 Bank Pocztowy w Elblągu  
-------------------------------------- 
1.470.169,00  
Kredyty spłacane zgodnie z harmonogramem spłat. 
 

Realizacja spłaty zobowi ązań z tytułu dostaw i usług. 
 
 Firma   tytułem Zaległa kwota   Uwagi 

 
Gminna Spółka Wodna Rychliki Prace melioracyjne   9.600,00 Dawna zaległość nie zapłacone  
Elbląskie Zakłady Energetyczne  Energia –Kiersyty 

 
 
 
Oświetlenie uliczne  
 
 
Oświetlenie lokali 

6.651.82 
 
 
 

7.347,41 
 
 

6.781,82 

Zapłata 15.01.2004-2.039,58 
Zapłata 23.02.2004 

3.517,31 
zapłata 21.01.2004 

2.747.41 
zapłata 23.01.2004 

4.600,00 
 

Agencja Tonik Warszawa  Za druki 2198,00 Nie zapłacone  
Zakład Gospodarki Wodnej Rychliki f-y za dostawę wody 3.462.96 Zapłacone 
 Wywóz nieczystości oraz prace 

hydrauliczne 
2.005,77 Nie zapłacone 

Przedsi ębiorstwo Usług Komunaln. 
Pasłęk 

Wywóz nieczystości 650,03 Zapłacono 26.03.2004 
650,03 

Zakład energetyczny Olsztyn Za energię elektryczną  2.066,83 Zapłata - 08.01.2004 
718,52 

Zapłata – 254.02.2004 
668,92 

zapłata – 26.03.2004  
679,39 

Spółdzielnia Usług Kominiarskich  Za usługi kominiarskie  992,70 Zapłata – 16.03.2004 
992,70 

Firma „Pelikan” Wyrób pieczątek 88.20 Zapłata 20.02.2004 
88.20 

Przedsi ębiorstwo Komunikacji Samochodowej Elbl ąg DowoŜenie uczniów 129.207,49 Zapłata – 24.03.2004 
19.207,49 

pozostało do zapłaty – 120.000,00  
Zarząd Ochotniczych Stra Ŝy PoŜarnych Elbl ąg  Za pompę pływającą 

Za czapki dla młodzików 
Za dyplomy 

2.400,00 
300,00 

 
123,00 

Nie zapłacono 
Zapłata – 26.03.2004 
Zapłata – 26.03.2004 

123,00 
Telekomunikacja Polska Za rozmowy telefoniczne 6.918,74 Zapłata – 13.01.2004 

1.651,38 
Zapłata – 09,03.2004 

1.559,85 
Zapłata - 09.03.2004 

1.902,52 
Zapłata – 15.03.2004 
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1.804,89 
Urząd Miejski Elbl ąg Koszt utrzymania uczniów w 

szkole specjalnej 
1.600,00 Zapłata - 16.03.2004 

1.600,00 
Tacho serwis Za tachograf 976,00 Nie zapłacono 
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbl. Za katalog 800,00 Nie zapłacono 
Spółka handlowa Hryniewicz-Adamowicz Za węgiel 13.534,35 Nie zapłacono 
Transport ci ęŜarowy-Kazimierz Hałuszczak transport 11.674,00 Zapłata – 04.02.2004 

1.200,00 
Zapłata - 02.01.2004 

2.909,00 
Zapłata – 19.03.2004 

1.258,00 
do zapłaty 5.367,00 

Gminna Spółka Wodna Dzierzgo ń Profilowanie dróg oraz melioracja  20.375,93 Nie zapłacono 
ZETO OLsztyn Za BIP 882,30 Nie zapłacono 
„Edytor” Olsztyn Za ogłoszenia prasowe  70.76 Zapłata – 29.03.2006 

70,76 
Rzeczoznawca samochodowy ekspertyza 167,90 Nie zapłacono 
Firma Handlowo Usługowa „Agro-DEm” Za etylinę i materiały budowlane 2.326,74 Zapłata 13.02.2004 

2.326,74 
Projektowanie i nadzór –Leszek Skocze ń Za nadzór budowlany 4.030,52 Zapłata -13.01.2004 

2.279,84 
nie zapłacone- 1.750,68 

Janusz Ziemak Obsługa alarmu 353,80 Zapłata – 16.01.2004 
353,80 

Cleaner zakład Sprz ątania Za wywóz śmieci 770,40 Zapłata -26,03.2004 
770,40 

PTK Centertel Za usługi telekomunikacyjne 41,48 Zapłata 15.01.2004 
41,48 

Elektromechanika pojazdowa Za naprawę samochodu 
słuŜbowego 

300,00 Nie zapłacono 

ATMA Ośrodek szkolenia Szkolenie druŜyn OSP 3.000,00 Nie zapłacono 
Teatr „Kurtyna ‘Kraków Spektakl dla młodzieŜy szkolnej z 

zakresu profilaktyki 
600,00 Nie zapłacono 

MINicipium-wydawnictwo Za prenumeratę 120,00 Nie zapłacono 
Państwowy Inspektorat Sanitarny Decyzja o nałoŜeniu kary 329,96 Nie zapłacono 
Hotel „Elzam” szkolenie 100,00 Nie zapłacono 
Wydawnictwo „Rubikon” Kraków Za materiały GKRPA 323,01 Nie zapłacono 
Agencja Obrotu Wierzytelno ściami  Budowa Sali gimnastycznej 557.772,09 Zapłata -do 20.03.2004 

zapłata w 2004 roku 
150.602,70 

2 raty porozumienia  
Centrum Kształcenia i Promocji szkolenie 220,00 Zapłata – 26.02.2004 

220,00 
Urząd Marszałkowski Za korzystanie ze środowiska 1.511,72 Nie zapłacono 
Druki Akcydensowe łód ź Za druki 381,96 Zapłata – 05.02.2003 

39,50 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Lublin Za szkolenie  160,00 Zapłata 24.03.2004 

160,00 
Usługo transportowe „Daria” Za węgiel 12.000,00 Zapłata 15.01.2004 

6.000,00 
zapłata 19.01.2004 

6.000,00 
Wydawnictwo Murator Za ksiąŜkę 155,63 Nie zapłacone 
Zakład Studniarski  Za studnię 2.690,00 Nie zapłacone 
BOnnier Bissnes Za prenumeratę 447,74 Nie zapłacono 
Wydawnictwo PERGAMENA Za kalendarz 157,00 Zapłata – 16.03.2004 

157,00 
Young Digital Za oprogramowania 

komputerowe 
20.041,05 Zapłata – 15.03.2004 

10.041,05 
pozostało – 10.,000,00 

Stowarzyszenie Ksi ęgowych Ksi ęgowych Polsce Za szkolenie 185,00 Zapłata 17.01.2004 
185.00 

Zapłacono na dzie ń 30.03.2004 r. 
 
Pozostało do zapłaty 

 237.158,95 
 

537.886,15 
spłacono 

około 30 %  

 

 
Na dzień 31 grudnia 2003 roku zobowiązania wymagalne gminy z tytułu dostaw i usług wynosiły - 292.157,00 czyli takie 
których termin płatności upłynął w dniu 31 grudnia. Zobowiązania ogółem są duŜo wyŜsze chociaŜby z tego tytułu ,Ŝe ujmuje 
się w nich równieŜ dług objęty porozumieniem. 
3. Zobowi ązania wymagalne wobec bud Ŝetu - 3.308.599,00 
 - chodzi to zobowiązania z tytułu nie odprowadzenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Urzędu 
Skarbowego / dług szkół oraz gminy/. 
1. Szkoła Podstawowa - Rychliki -     868.581,33  w tym naliczone % do ZUS     - 215.931,40 
2. Szkoła Podstawowa - Jelonki -     860.458,19     - „ -         - 254.582.60  
3. Szkoła podstawowa – Kwietniewo-   762.344,36     - „ -        -  253.858,30 
4. Gimnazjum w Rychlikach -      792.746,91     - „ -         - 164.496,04 
5. Urząd Gminy 24.468,21  

        --------------------------------------------------------------------------------- 
 Razem:             3.308.599,00                                                                      888.868.34  
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Sytuacja finansowa gminy. 
 
Gmina Rychliki znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Bardzo wysoko został przekroczony dozwolony próg zobowiązań 
wymagalnych 60 %, bo aŜ o- 23 %. ZłoŜyły się na to następujące czynniki: 
 
1. kredyty długoterminowe – na dzień 31 grudnia 2003 roku kwota zobowiązań wynosiła 1.470.169,00 złotych. Kredyty 
spłacane są zgodnie z harmonogramem, niewielkie opóźnienie wystąpiło jedynie w stosunku do Powszechnej Kasy 
Oszczędności w Pasłęku. 
 
2. zobowiązania gminy z tytułu dostaw i usług wynoszą: 
 - wymagalne -292.157,00 
 - ogółem – 911.608,00 
Największe zadłuŜenie gmina posiada w stosunku do Agencji Obrotu Wierzytelnościami „Electus” w Lubinie, firmie która 
wykupiła dług gminy w stosunku do WielobranŜowego Przedsiębiorstwa „KAMAD” w Sztumie. Sytuacja ta została opisana 
wcześniej Zobowiązanie to na dzień 31 grudnia nie było wymagalne gdy podpisano porozumienie z wierzycielem w sprawie 
spłaty długu.. W okresie od m-ca maja do miesiąca listopada 2003 roku gmina miała zablokowane konto przez komornika, 
doliczono wysokie odsetki, spowodowało to zablokowanie spłat zobowiązań pozostałych i nawarstwiło długi gminy. 
Regulowano jedynie kredyty z powodu obawy przed sytuacją – gdyby wszystkie banki zaŜądały natychmiastowej spłaty 
kredytów., co było realna groźbą. Pogorszyłoby by to sytuacje katastrofalnie, udało się jednak tego uniknąć. Regulowano 
równieŜ rachunki za rozmowy telefoniczne i energię elektryczną, nie moŜna było dopuścić do sytuacji gdzie nie byłoby 
kontaktu na zewnątrz. Wypłacano wynagrodzenia i przekazywano składki na ubezpieczenia społeczne. Urząd Pracy 
refunduje wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, pod warunkiem całkowitej spłaty składek na ubezpieczenia 
społeczne. Ratując się przed całkowitą blokadą urzędu naruszono przepisy prawne. 

 W miesiącu listopadzie podpisano z wierzycielem porozumienie co do spłaty długu, czego efektem było natychmiastowe 
odblokowanie konta gminy i przywrócenie w miarę normalnej sytuacji. Jak wcześniej wspomniano do końca marca udało się 
spłacić około 30 % zobowiązań gminy.  

Obecnie prowadzi się oszczędną gospodarkę finansową w samej gminie jak równieŜ jednostkach podległych. Na 
posiedzeniu Rady Gminy w dniu 30 marca 2004 roku uchwalony został program oszędnościowy który został wprowadzony w 
Ŝycie. Nie spowoduje on co prawda efektów natychmiastowych ale przy stopniowym wdraŜaniu ustabilizuje sytuację gminy. 
Przewiduje on między innymi reorganizację w oświacie oraz w instytucji kultury, oraz racjonalną gospodarkę w gminie. 

 W pierwszej kolejności spłacane są raty zobowiązania po 75.000,00 złotych kaŜda, następnie kredyty oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne. Przekazywane są środki na opiekę społeczną na zadania własne, oraz wypłacane są dodatki 
mieszkaniowe. W miarę moŜliwości reguluje się zaległości. 

 
3. Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja szkół, zadłuŜenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wynosi – 
3.308.599,00 złotych w tym – 888.868,34 złotego to odsetki naliczone przez ZUS na dzień 31 grudnia 2003 roku. Właśnie te 
odsetki spowodowały tak znaczny wzrost zadłuŜenia. Konta bankowe szkół są od dłuŜszego czasu zablokowane przez 
Komornika z powodu nie regulowania zobowiązań wobec ZUS. 

Poprzez kontynuowanie tak duŜej inwestycji przy słabych moŜliwościach gminy nawarstwiło się kolosalne zadłuŜenie 
szkół. 

 Gmina podjęła się rozbudowy szkoły podstawowej w Rychlikach w roku 1997, gdzie sytuacja finansowa była w miarę 
dobra. Było podpisane z Wojewodą Elbląskim porozumienie na spłatę 50 % kredytu wraz z odsetkami. Kredyt zaciągnięto w 
wysokości 300.000,00 złotych. W wyniku zmian terytorialnych w kraju zmieniło się Województwo i zobowiązanie nie zostało 
dotrzymane. W wyniku reformy oświaty zmieniony został pierwotny plan rozbudowy szkoły na Gimnazjum. Budowa się 
rozszerzyła, wybudowano salę gimnastyczną jedyna na całą gminę, sala będzie słuŜyć nie tylko szkole lecz równieŜ całej 
społeczności.  

 W budŜecie gminy uchwalonym na rok 2004 w dniu 30 marca br zaplanowano podjęcie 1.000.000,00 kredytu na 
częściową spłatę długu w ZUS. W wyniku rozmów przeprowadzonych w sprawie uregulowania zobowiązań, ustalono Ŝe 
jednorazowa spłata w wysokości 680.000,00 złotych zadłuŜenia spowoduje duŜe umorzenie odsetek około 450.000,00 
złotych, oraz daje moŜliwość negocjacji w sprawie rozłoŜenia na raty pozostałego długu. Bez kredytu ta sytuacja będzie 
trudna do zrealizowania. 

Pewnym optymizmem napawa to Ŝe w roku 2003 obserwuje się znaczny wzrost wykonania dochodów gminy w stosunku 
do roku 2002, dochody wzrosły o 1,8 %, ściągalność naleŜności równieŜ znacznie się poprawiła co równieŜ wcześniej zostało 
opisane. 

Obecnie nie przewiduje się Ŝadnych inwestycji, w budŜecie zaplanowano jedynie kwotę – 30.000,00 złotych na zakup 
komputerów oraz oprogramowania. Gmina nie jest skomputeryzowana, księgowość prowadzona jest odręcznie, co bardzo 
utrudnia pracę, niezbędnym zatem jest poprawienie tej sytuacji. 

 
Mam nadzieję, Ŝe przy pełnej współpracy z Radą Gminy jest szansa na wyjście z obecnego kryzysu. 

 


