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2575 

UCHWAŁA Nr XXXV/226/06 

Rady Gminy w Kolnie 

z dnia 21 kwietnia 2006 r. 

 

w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za rok 2005. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 199 ust. 3 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada 
Gminy w Kolnie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budŜetu 
gminy za rok 2005 w brzmieniu określonym w załączniku 
do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Bancerz 
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD śETU GMINY KOLNO ZA 2005 ROK. 
 

1. Część opisowa 
 
  1) dochody 
  2) wydatki 
 

a) zadania własne 
b) zadania zlecone 

 
2. Część tabelaryczna 

 
  1) budŜet Gminy Kolno na 2005 rok - wykonanie dochodów, 
  2) budŜet Gminy Kolno na 2005 rok - wykonanie wydatków, 
  3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i 
innych zadań zleconych ustawami w 2005 roku. 

 
3. Informacja o zobowiązaniach Gminy w zakresie 

poŜyczek i kredytów za 2005 rok 
 

4. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki 
dochodów własnych 
 

5. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi 
sfinansowanych przez jednostki Gminy: 
 
  1) Zespół Szkół w Kolnie, 
  2) Szkoła podstawowa w Bęsi, 
  3) Szkoła Podstawowa w Lutrach, 
  4) Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filiami w Bęsi i 

w Lutrach. 
 

1.1. DOCHODY 
 
Uchwalony przez Radę Gminy budŜet na 2005 r. po 
zmianach, wg stanu na 31.12.2005 po stronie dochodów 
wyniósł 6.762.595 zł w tym: 
 
dotacje na zadania zlecone    976 131 
subwencje         2 436 083 
pozostałe dochody      3 350 381 
 
Wykonane dochody budŜetowe za 2005 rok wyniosły 
6.501.599 zł (96% planu). 
Porównując wykonane dochody za 2005 r. z wykonanymi 
dochodami za 2004 rok, nastąpił znaczny spadek w 
dochodach budŜetu Gminy subwencji oświatowej 
spowodowany spadkiem liczby uczniów oraz zmianą 
sposobu jej naliczania oraz subwencji wyrównawczej, 
spowodowany osiągnięciem w poprzednim roku 
budŜetowym wyŜszych dochodów podatkowych. 
Jednocześnie nastąpił znaczny wzrost dotacji na zadania 
zlecone, spowodowany przede wszystkim realizowaniem 
w całym roku 2005 świadczeń rodzinnych (w 2004 roku 
zadanie to przejęte zostało przez gminy od 1 maja). 
Wzrost dochodów podatkowych nastąpił z powodu 
zdecydowanego wzrostu udziału gminy w podatku 
dochodowym od osób fizycznych (wzrost o ponad 196 tys. 
zł). Na niewykonanie budŜetu w 2005 roku wpłynęło 
przede wszystkim niskie wykonanie dochodów z podatku 
rolnego od osób fizycznych, mimo wzmoŜonej egzekucji. 
Prawdopodobnie spowodowane to było trudnym rokiem w 
rolnictwie (susza) oraz opóźnieniami w wypłacie dopłat 
rolnych. W 2005 roku Gmina zaciągnęła kredyt w 
wysokości 696.000 zł na sfinansowanie głównie wydatków 
inwestycyjnych. 
  
 
 
 

 
Wykonane 
dochody 

2002 

Wykonane 
dochody 

2003 

Wykonane 
dochody 

2004 

Wykonane 
dochody 

2005 

wzrost/ 
spadek 

dochodów 
2005/2004 

1 2 3 3 3 4 
dotacje na zadania 
zlecone 534 502 473 544 683 221 970 496 42,05% 

subwencje 2 188 756 2 445 916 2 852 122 2 436 083 -14,59% 
oświatowa 1 728 567 1 861 772 2 016 415 1 774 970 -11,97% 
podstawowa 188 488 318 119 32 143   
rekompensująca 271 701 266 025 94 299   
wyrównawcza 0 0 709 265 593 308 -16,35% 
równowaŜąca 0 0 0 67 805  
pozostałe dochody 1 946 994 2 569 419 2 581 897 3 095 020 19,87% 
w tym z tytułu podatków 
(dział 756)  1 439 517 1 656 876 1 783 512 1 990 498 11,61% 

RAZEM 4 670 252 5 488 879 6 117 240 6 501 599 6,28% 

 
NajwaŜniejsze źródła dochodów budŜetu gminy 
przedstawia poniŜszy wykres 
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Wykonanie dochodów w poszczególnych działach 
budŜetu przedstawia się następująco:  
 

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
 
Na plan 15.000 zł wpłynęła kwota 14.000 zł - 93,3% planu: 
jest to dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci 
wodociągowej zasilającej miejscowość Wysoka Dąbrowa i 
kolonie". Na niewykonanie dochodów w tym dziale wpłynęły 
niŜsze od przewidywanych przychody GFOŚiGW, 
przekazywane przez Urząd Marszałkowski za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska.  
 

Dział 020 LEŚNICTWO 
 
Na plan 4.000 zł wpłynęła kwota 5.112 zł - 127,8% planu: 
są to wpływy za dzierŜawę obwodów łowieckich.  
 

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
 
Na plan 5.054 zł wpłynęła kwota 5.054 zł - 100% planu: 
jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w 
sprawie powierzenia Gminie Kolno funkcji zarządu 
drogami powiatowymi nieutwardzonymi. 
 

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
 
Na plan 348.290 zł wpłynęła kwota 324.966 zł - 93,3% 
planu. W dziale 700 zrealizowane zostały dochody z 
tytułu: 
uŜytkowania wieczystego   5 867 (90,3% planu) 
ze sprzedaŜy mienia gminy   220 047 (93,0% planu) 
pozostałe dochody, głównie  
czynsze za lokale      95 796 (92,3% planu) 
odsetki od nieterminowych wpłat,  
koszty upomnień      3 256 (217,1% planu) 
 
Rok 2005 był kolejnym rokiem, w którym nastąpił 
zdecydowany wzrost dochodów w tym dziale (wykonanie 
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2004 - 254.671 zł - wzrost o 27,6%). Spowodowane to 
zostało przede wszystkim znacznym wzrostem dochodów 
ze sprzedaŜy mienia (wykonanie 2004 - 152.914 zł - 
wzrost o 43,9%).   
 

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
 
Na plan 2.000 zł wpłynęła kwota 2.000 zł - 100% planu: 
jest to dotacja na realizację porozumienia z Wojewodą 
Warmińsko-Mazurskim dotyczące utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych. 
 

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
 
Na plan 250.968 zł wpłynęła kwota 247.886 zł - 98,8% 
planu. Dochody w tym dziale to dotacja na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej (69.840 zł), 
dochody róŜne, w tym wpływy za wydawane zezwolenia 
na prowadzenie działalności gospodarczej, rozliczenia za 
znaki skarbowe, prowizje za znaki skarbowe, 
udostępnienie danych osobowych (13.295 zł), za usługi 
ksero (283 zł), środki na dofinansowanie zatrudnienia 
bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót 
publicznych (105.211 zł), dobrowolne wpłaty mieszkańców 
na dofinansowanie wyjazdu do Gminy Belm (5.944 zł), 5% 
z wpłat za wydane dowody osobiste (630 zł), rozliczenie z 
wykonawcą kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Lutrach 
zwrotu wydatków z tytułu zatrudnienia przez Gminę przy 
tej inwestycji bezrobotnych (37.778 zł). Ponadto, w 2005 
roku wpłynęła kwota 14.905 zł, wydatkowana w ramach 
środków unijnych na przyjazd w lipcu 2004 r. 
mieszkańców Gminy Belm.    
 

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ 

 
Na plan 23.978 zł wpłynęła kwota 23.978 zł - 100% planu. 
Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru 
wyborców (700 zł) oraz na przeprowadzenie wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (11.494 zł), 
wyborów do Sejmu i Senatu (7.268 zł) oraz wyborów 
uzupełniających do Rady Gminy w Kolnie (4.516 zł).    
 

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 
OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 

 
Na plan 6.300 zł wpłynęła kwota 6.300 zł - 100% planu - 
są to środki przeznaczone przez Komendę Wojewódzką 
Państwowej StraŜy PoŜarnej na zakup wyposaŜenia dla 
OSP Kruzy i Kolno (4.500 zł), na funkcjonowanie OSP 
Lutry (1.500 zł) oraz dotacja z budŜetu państwa na 
realizację zadań związanych z obroną cywilną (300 zł). 
 

Dział 756 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE 

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

 
Na plan 2.211.863 zł wpłynęła kwota 1.990.498 zł - 90,0% 
planu - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu: 
  

  

Wykonane 
dochody 

2002 

Wykonane 
dochody 

2003 

Wykonane 
dochody 

2004 

Wykonane 
dochody 

2005 

% relacja 
2005/2004 

podatek rolny 553 076 671 312 794 436 708 463 89,18% 
podatek leśny 69 991 61 952 64 931 73 819 113,69% 
podatek od nieruchomości 456 597 483 823 463 139 554 705 119,77% 
podatek od środków 
transportowych 

3 351 12 858 18 034 14 587 80,89% 

podatek od spadków i darowizn 74 2 326 1 474 79 5,36% 
wpływy z karty podatkowej 542 374 1 116 1 272 113,98% 
opłata skarbowa 0 4 000 1 300 1 123 86,38% 
udziały w podatku dochodowym 320 592 352 607 374 156 570 298 152,42% 

od osób fizycznych i prawnych 
odsetki  12 318 39 580 43 516 49 485 113,72% 
wpływy z róŜnych opłat (koszty 
upomnień, opłata prolongacyjna, 
koszty egz.) 

0 189 1 589 1 622 102,08% 

podatek od czynności cywilno - 
prawnych 

22 776 27 575 19 711 13 822 70,12% 

opłata miejscowa x x x 653  
opłata targowa 200 280 110 570 518,18% 
RAZEM 1 439 517 1 656 876 1 783 512 1 990 498 111,61% 

 
PowyŜsze zestawienie wskazuje, iŜ rok 2005 był bardzo 
dobry w zakresie podatku dochodowego od osób 
fizycznych. Niestety, był równieŜ wyjątkowo słaby w 
zakresie najwaŜniejszej pozycji dochodów własnych - z 
tytułu podatku rolnego. Spowodowane to było, tak jak 
wspomniano na wstępie, znacznie niŜszymi od 
oczekiwanych przez rolników plonami i opóźnieniami w 
wypłatach dopłat bezpośrednich. PrzełoŜyło się to 
bezpośrednio na realizowanie przez rolników zobowiązań 
z tytułu podatku rolnego. W 2005 roku podjęto skuteczne 
działania w zakresie poboru opłaty miejscowej za pobyt w 
celach turystycznych w m. Lutry. Dochody z tego tytułu nie 
stanowią jednak znaczącej pozycji w budŜecie.  
 

Dział 758 RÓśNE ROZLICZENIA 
 
Na plan 2.437.083 zł wpłynęła kwota 2.437.642 zł - 100 % 
planu; dochody w tym dziale to: 
część oświatowa subwencji ogólnej    1 774 970 
część wyrównawcza subwencji ogólnej   593 308 
część równowaŜąca subwencji ogólnej,  
wynikająca z przeliczenia dochodów  
bazowych i przeliczeniowych oraz  
wynikająca z porównania dochodów 
2004 i 2005 r.           67 805 
róŜne rozliczenia finansowe, obejmujące  
odsetki od środków na rachunku bankowym,  
wpływ dochodów z tytułu rozliczenia zwrotu  
zasiłku GOPS za 2004 r.        1 559 
 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 
Na plan 190.794 zł wpłynęła kwota 188.575 zł - 98,8% planu; 
dochody w tym dziale to: dotacja celowa przeznaczona na 
"wyprawkę szkolną" dla pierwszoklasistów (2.582 zł), dotacja 
za zrealizowaną w 2004 roku inwestycję wymiany okien i 
pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Bęsi w 
ramach PAOW podkomponent B2 (43.754 zł), wpływy z 
opłaty stałej przedszkoli (na plan 36.000 zł wpłynęła kwota 
32.550 zł - 90,4% planu), środki pozyskane z Polsko-
Niemieckiej Współpracy młodzieŜy na wyjazd młodzieŜy 
Gimnazjum w Kolnie w dniach 01-10.08.2005 r. do Gminy 
Belm w Niemczech (8.431 zł), dotacja z rezerwy celowej 
budŜetu państwa na budowę Gimnazjum w Kolnie  
(100.000 zł), środki na wynagrodzenia komisji 
egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia 
postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem 
zawodowym nauczycieli (200 zł). 
 

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 
 
Na plan 32.000 zł wpłynęła kwota 41.262 zł - 128,9% 
planu; dochody w tym dziale to opłaty za wydane 
zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu. 
 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 
 
Na plan 1.113.829 zł wpłynęła kwota 1.107.543 zł - 99,4% 
planu. Wysokość dochodów w tym dziale w zakresie 
zadań zleconych uzaleŜniona jest od wielkości 
zrealizowanych wydatków, zgodnych z 
zapotrzebowaniem. Dochody w tym dziale to: 
wpłaty rodziny z tytułu częściowego 
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pokrycia kosztów utrzymania  
podopiecznego w domu pomocy  
społecznej         6 448 85,3% planu 
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze  137 089 97,4% planu 
dotacja na wypłatę świadczeń 
rodzinnych        831 434 99,8% planu 
dochody związane z egzekucją 
komornika wypłaconych zaliczek 
alimentacyjnych (50% ściągniętej 
kwoty stanowią dochody własne 
gminy, pozostałe 50% stanowi  
dochody budŜetu państwa)    261  
dotacja na doposaŜenie stanowiska 
zajmującego się zaliczkami  
alimentacyjnymi (zadanie własne 
gminy od 01.09.2005 r.)     1 347 100% planu 
dotacja na składki na ubezpieczenia  
zdrowotne         4 811 99,8% planu 
dotacja na funkcjonowanie GOPS  76 534 100% planu 
dotacja na wdroŜenie oprogramowania 
uŜytkowego POMOST     1 054 100% planu 
środki pozyskane z Biura Pracy z  
tytułu zatrudnienia w okresie od 01.06.05 
do 30.11.05 pracownika klubu 
integracji społecznej w ramach  
robót publicznych       8 365 100% planu 
dotacja na doŜywianie uczniów w  
szkołach z programu rządowego  40 000 100% planu 
środki na doŜywianie pozyskane z  
innych źródeł (wpłata osoby fizycznej) 200 
 

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
 
Na plan 50.769 zł wpłynęła kwota 50.769 zł -100% planu; 
dochody w tym dziale to dotacja budŜetu państwa na 
stypendia. 
 

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
Na plan 62.017 zł wpłynęła kwota 46.409 zł - 74,8 % 
planu; dochody w tym dziale to: 
wpływy za zrzut ścieków oraz  
partycypację mieszkańców Lutr 
w budowie oczyszczalni ścieków 
w Lutrach wraz z odsetkami i  
kosztami wezwań      31 701 70,4% planu 
wpływy za składowanie odpadów  
na wysypisku gminnym    14 708 86,5% planu 
 

Dział 921 KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 
Na plan 8.000 zł wpłynęła kwota 8.000 zł - 100,0% planu; 
dochody w tym dziale to: dotacja z powiatu na realizację 
zadań biblioteki powiatowej w ramach porozumienia 
(2.000 zł - 100% planu) oraz dotacja Ministra Kultury na 
zakup do Biblioteki Publicznej nowości wydawniczych 
(6.000 zł - 100% planu)  
 

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
 
Na plan 650 zł wpłynęła kwota 650 zł - 100% planu; 
dochody w tym dziale to środki pozyskane na działalność 
klubu sportowego WARMIANKA BĘSIA. 
 

1.2. WYDATKI 
 
Uchwalony przez Radę Gminy budŜet na 2005r po 
zmianach, wg stanu na 31.12.2005 przewidywał wydatki w 
kwocie 6.727.595 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 

6.462.817, czyli 96,1% planu. Poza wymienionymi 
wydatkami, zgodnie z planem spłacono w 2005 roku 
731.000 zł z tytułu zaciągniętej w 2004 roku poŜyczki z 
budŜetu państwa w wysokości 2.500.000 zł w ramach 
prowadzonego postępowania naprawczego. ZadłuŜenie 
Gminy Kolno na koniec 2005 roku wyniosło 2.465.000 zł, 
t.j. 37,91% i spadło o 3% w stosunku do roku 2004.   
 
PoniŜej przedstawia się zrealizowane w 2005 r. wydatki  
 

Udział poszczególnych 
rodzajów wydatków w  

budŜecie 2005 

Wykonane  
wydatki 2004 

Wykonane 
wydatki 2005 

Wzrost/spadek 
wydatków 
2005/2004 

1 2 2 3 
wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń (47%) 

4 237 231 3 034 783 -28% 

pozostałe wydatki nie zaliczane 
do wynagrodzeń (6,6%) 

495 693 427 547 -14% 

wydatki inwestycyjne (9,7%) 534 874 624 689 17% 
obsługa długu (1,6%) 62 727 103 999 66% 
odsetki i koszty postępowań 
sądowych (0,1%) 146 829 4 590 -97% 

odsetki i opłata prolongacyjna 
od układu ratalnego ZUS 
(0,8%) 

590 516 54 502 -91% 

dotacja podmiotowa - GOK, 
Biblioteka Publiczna (1,7%) 

105 305 111 276 6% 

pozostałe wydatki (32,5%) 1 964 210 2 101 431 7% 
RAZEM 8 137 385 6 462 817 -21% 

 

NajwaŜniejsze wydatki budŜetu gminy przedstawia 
poniŜszy wykres 
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W 2005 roku poprawiła się struktura wydatków budŜetu 
Gminy, w związku ze spłaceniem w 2004 roku 
zdecydowanej większości zobowiązań z lat ubiegłych. W 
2005 roku zobowiązania z lat ubiegłych juŜ w bardzo 
małym zakresie rzutują na wydatki i ich strukturę - w 
zasadzie dotyczy to wynagrodzeń i pochodnych od 
wynagrodzeń, w których ujęty jest układ ratalny z ZUS 
(ostatecznie zostanie spłacony w lipcu 2007 roku).  
 
PoniŜej przedstawiono zrealizowane w 2005 roku wydatki 
w rozbiciu na poszczególne działy. 
 

1.2.a ZADANIA WŁASNE 
 

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
 
Na plan 154.514 zł wydatkowano 67.742 zł - 43,8% planu; 
w dziale tym nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych w 
zakresie budowy sieci wodociągowej w miejscowości 
Wysoka Dąbrowa z powodu nie zakończonej przez Urząd 
Marszałkowski procedury wyboru wniosków o 
dofinansowania z ZPORR - w 2005 roku w IV kwartale, 
zgodnie z harmonogramem, planowane było rozpoczęcie 
realizacji budowy; pozostałe wydatki w tym dziale 
zrealizowane zostały prawie w 100% i dotyczyły:   
opłacenia składki na Izby Rolnicze  
(2% podatku)            13 844 
składki na EKOWOD           8 964 
inkaso sołtysów za pobór podatków za 2005 r.    6 584 
koszty procesu sprawy z powództwa Gminy 
Kolno przeciwko D. Pierick o zobowiązanie 
do złoŜenia oświadczenia woli.        4 590 
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Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
 
Na plan 44.254 zł wydatkowano 39.312 zł - 88,8% planu; 
wydatki dotyczyły: 
odśnieŜania dróg gminnych i powiatowych   20 724 
zakup paliwa, materiałów na remont drogi   4 513 
zakup ładowarko-spycharki       14 075 
 
Analizując budŜety lat ubiegłych, stwierdzić naleŜy, Ŝe 
wydatki na drogi zdecydowanie wzrastają i tak wynosiły 
odpowiednio w latach: 2003 - 6.594, 2004 - 9.742. 
 

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
 
Na plan 53.400 zł wydatkowano 44.179 zł - 82,7% planu; 
wydatki w tym dziale to: 
koszty ustanowienia hipoteki, opłaty  
sądowe, opłaty za wycenę działek, 
ogłoszenia w prasie dotyczące  
sprzedaŜy (93,5% planu)       6 543 
podatek VAT z tytułu czynszów za  
lokale uŜytkowe oraz od sprzedaŜy 
działek budowlanych (81,1% planu)     37 636 
 

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
 
Na plan 2.000 zł wydatkowano 2.000 zł - 100% planu; 
wydatki dotyczyły zakupu materiałów oraz wykonania prac 
konserwatorskich i naprawczych na grobach i 
cmentarzach wojennych. 
 

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
 
Na plan 1.077.339 zł wydatkowano 1.035.206 zł - 96,1% 
planu; wydatki dotyczyły: 
funkcjonowania rady gminy (diety, zakup materiałów do biura 
rady i na Sesje, zakup medali pamiątkowych z okazji XV-
lecia Samorządu, opłaty telefoniczne) - 99,3% planu 72 410 
 
funkcjonowanie Urzędu Gminy - na plan 761.211 zł 
wydatkowano kwotę 736.148 zł (96,7%planu), w tym:    
wynagrodzenia i pochodne        544 634 
pozostałe wydatki nie zaliczane do  
wynagrodzeń, w tym fundusz  
świadczeń socjalnych        16 470 
zakup materiałów, paliwa, opału, środków 
czystości, druków          41 333 
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu  6 688 
prenumerata prasy, opłaty telekomunikacyjne,  
za Internet, usługi pocztowe, usługi ZETO -  
opieka autorska, usługi szkoleniowe, naprawa  
ksero, wywóz nieczyst., prowizje, drobne usługi  
remontowe, koszty transportu mieszkańców  
Gminy Kolno do Gminy Belm      90 754 
wpłaty na PFRON         22 499 
podróŜe słuŜbowe krajowe i zagraniczna   3 537 
opłaty za ubezpieczenie pojazdów i kierowców  4 748 
podatek VAT za usługi ksero      53 
zakup komputerów i oprogramowania     5 432 
 
pozostała działalność - na plan 243.243 zł wydatkowano 
kwotę 226.648 zł (93,2% planu), w tym:    
wynagrodzenia i pochodne pracowników 
gospodarczych, głównie palaczy     171 239 
pozostałe wydatki nie zaliczane do  
wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń 
socjalnych            5 332 
zakup materiałów na drobne remonty w  
budynkach administrowanych przez Gminę,  
opału do tych budynków oraz paliwa do  
ciągnika i Stara, części do pojazdów i  

urządzeń, narzędzia         29 434 
opłaty za energię i wodę w budynkach  
administrowanych przez Gminę      3 161 
pozostałe usługi - badania techniczne ciągnika i  
Stara, wywóz nieczystości, zwrot kosztów dojazdu 
 poborowych           4 439 
składka na ZGWM         1 569 
wydatki sołectw, zgodnie z budŜetem i  
podjętymi uchwałami         11 110 
podatek VAT z tytułu zwrotu opłat za energię  
elektryczną w lokalu uŜytkowym      364 
 

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 
OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 

 
Na plan 61.528 zł wydatkowano 60.549 zł - 98,4% planu; 
wydatki dotyczyły: 
wynagrodzenie komendanta OSP, ryczałty 
kierowców wozów bojowych oraz za udział  
w akcjach            28 905 
zakup materiałów do remontu wozów bojowych, 
opału, paliwa do wozów bojowych, hełmów  
i obuwia straŜackiego, nagrody na Turniej  
Wiedzy PoŜarniczej          19 680 
opłaty za energię i wodę w straŜnicach    4 335 
pozostałe usługi - przeglądy wozów bojowych,  
naprawy sprzętu OSP, badania i przeszkolenie  
kierowców            2 055 
opłaty za ubezpieczenie pojazdów i kierowców  2 161 
wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup  
środków trwałych - zestawu ratowniczego dla  
OSP Kolno przy dofinansowaniu Zarządu  
Wojewódzkiego PSP         3 413 
 

Dział 
756 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

 
Na plan 7.798 zł wydatkowano 7.267zł - 93,2% planu; 
wydatki dotyczyły korespondencji podatkowej, wysyłki 
upomnień, kosztów komorniczych. 
 

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 
 
Na plan 111.500 zł wydatkowano 103.999 zł - 93,3% 
planu; wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu w 
rachunku bieŜącym, uzyskanej w lipcu 2004 r. poŜyczki z 
budŜetu państwa w ramach postępowania naprawczego 
oraz zaciągniętego w 2005 roku w BS kredytu, głównie na 
sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.  
 

Dział 758 RÓśNE ROZLICZENIA 
 

Na plan 58.397 zł wydatkowano 54.502 zł - 93,3% planu; 
wydatki dotyczyły spłaty odsetek od układów ratalnych 
ZUS (39.555 zł), opłaty prolongacyjnej za układy ratalny z 
ZUS (14.947 zł) - spłata rozłoŜonych na raty zaległych 
składek ZUS wyniosła w 2005 roku 142.816 zł i jest ujęta 
w odpowiednich § wydatków budŜetu; z końcem lutego 
2005 roku Gmina spłaciła pierwszy układ ratalny ZUS (nal. 
gł. 351.018,88 zł, odsetki 106.477,50 zł, opł. 
prolongacyjna 32.126,30 zł), pozostał do spłacenia drugi 
układ ratalny, którego ostateczna spłata przypada na 
25.07.2007r.; w dziale 758 pozostała niewykorzystana 
rezerwa ogólna w kwocie 3.895 zł.  
 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 
Na plan 2.802.226 zł wydatkowano 2.719.388 zł - 97% 
planu; wydatki dotyczyły: 
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szkół podstawowych - na plan 1.768.109 zł zrealizowano 
wydatki w kwocie 1.748.761 zł (98,9% planu), w tym:  
wynagrodzenia i pochodne       1 367 662 
pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 
oraz fundusz świadczeń socjalnych    199 409 
zakup opału, materiałów biurowych, środków 
czystości, druków, wyposaŜenia do szkół  93 735 
opłaty za energię, wodę i gaz do budynków 
szkół podstawowych        23 002 
prenumerata prasy, opłaty telekomunikacyjne,  
usługi pocztowe, usługi szkoleniowe, wywóz  
nieczystości, wymiana pompy c.o. w SP Bęsia, 
 odprowadzanie ścieków z SP Bęsia i SP Lutry 14 693 
opłaty za usługi dostępu do Internetu    2 315 
podróŜe słuŜbowe         1 193 
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych  2 208 
wymiana okien i pokrycia dachowego w  
SP Bęsia w ramach PAOW podkomponent  
B2 "Edukacja" - ogółem inwestycja opiewała 
na kwotę 109.386,14 zł; 65.632,14 stanowiły 
środki własne Gminy i wydatkowane zostały  
w 2004 r., pozostała do rozliczenia w 2005 roku 
kwota, pochodząca z dofinansowania z Banku 
Światowego           43 754 
ubezpieczenie nowej sali komputerowej    790 
 
przedszkola - na plan 304.290 zł zrealizowano wydatki w 
kwocie 302.589 zł (99,4% planu), w tym:  
wynagrodzenia i pochodne        254 313 
pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 
oraz fundusz świadczeń socjalnych     33 597 
zakup opału, materiałów biurowych, środków  
czystości, materiałów budowlanych, rynien  
do budynku w Kolnie, krzeseł przedszkolnych  9 551 
opłaty za energię, wodę i gaz      2 054 
opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe   1 569 
podróŜe słuŜbowe         512 
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych  993 
 
gimnazjum - na plan 519.437 zł zrealizowano wydatki w 
kwocie 511.917 zł - 98,6% planu, w tym:   
wynagrodzenia i pochodne        317 024 
pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 
oraz fundusz świadczeń socjalnych     54 394 
zakup materiałów biurowych, środków czystości,  
druków, materiałów budowlanych     3 110 
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych  999 
usługi pocztowe, usługi kominiarskie, za  
przeprojektowanie Gimnazjum      5 994 
pobyt młodzieŜy z Gminy Kolno w Gminie Belm  
w ramach środków Polsko-Niemieckiej Współpracy  
MłodzieŜy            7 200 
podróŜe słuŜbowe         503 
opłaty za usługi dostępu do Internetu    693 
wydatki niewygasające - budowa Gimnazjum  
w Kolnie - na realizację powyŜszego zadania 
złoŜony został wniosek o dofinansowanie w  
ramach ZPORR, realizacja zadania w 2005 roku 
uzaleŜniona została od przyznania dofinansowania,  
z powodu nie przyznania dofinansowania, w 2006 
 roku planuje się rozpoczęcie realizacji zadania  
ze środków własnych (stan surowy zamknięty),  
na co zostały zaplanowane w budŜecie tego 
roku kolejne środki         122 000 
 
dowozy uczniów na plan 185.482 zł ogółem wydatkowano 
134.455 zł - 72,5% planu; w rozdziale tym nie został 
zrealizowany plan z powodu późnego dostarczenia przez 
wykonawcę not obciąŜeniowych, a jednocześnie braku 
środków na koniec roku, umoŜliwiających sfinansowanie;  

 
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan 12.468 
zł wydatkowano 9.226 zł - 74% planu; wydatki, stanowiące 
1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia, 
realizowane były zgodnie z planami przyjętymi przez 
poszczególne szkoły i przedszkola; 
 
pozostała działalność - na plan 12.440 zł wydatkowano 
12.440 zł (100% planu) - jest to odpis na fundusz 
świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 
(12.240 zł) oraz wydatki na wynagrodzenia komisji 
egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia 
postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem 
zawodowym nauczycieli (200 zł). 
 

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 
 
Na plan 32.000 zł wydatkowano 25.092 zł (78,4% planu); 
wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych, w latach 2002 - 
2004, wydatki na realizację programu wynosiły odpowiednio: 
2002 - 13.022 zł, 2003 - 15.726 zł, 2004 - 21.992 zł. 
 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 
 

W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 413.553 zł 
wydatkowano 410.581 zł (99,3% planu), w tym: 
wydatki na funkcjonowanie GOPS  
(wynagrodzenia i pochodne - 97.180 zł, fśs -  
2.689 zł, pozostałe wydatki - 19.505 zł) -  
97,9% planu           119 374 
świadczenie usług opiekuńczych do 30.06.2004 r. -  
w 2005 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie  
roczne za 2004 rok - 99,9% planu     800 
wypłata zasiłków - 100% planu      144 803 
wypłata dodatków mieszkaniowych - 100% planu 63 419 
doŜywianie uczniów w szkołach - 100% planu  68 000 
wydatki na utworzone w Urzędzie Gminy  
stanowisko zajmujące się wypłatą świadczeń  
rodzinnych, jako zadania zleconego od 1.05.2004 r. 
- ze środków własnych dokonano odpisu na  
fundusz świadczeń socjalnych oraz zakupiono  
środki BHP - 97,7% planu       750 
opłacenie pobytu mieszkańca Gminy w Domu  
Pomocy Społecznej         13 435 
 

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
 
Na plan 202.161 zł wydatkowano 200.544 zł - 99,2% 
planu, w tym: 
świetlice szkolne - na plan 137.092 zł zrealizowano 
wydatki w kwocie 135.540 zł - 98,9% planu, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne        126 242 
pozostałe wydatki nie zaliczane do  
wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych 8 299 
zakup lodówki do ZS Kolno       999 
 
kolonie i obozy - na plan 14.040 zł wydatkowano 14.040 zł 
- w dziale tym środki przeznaczone były na 
dofinansowanie realizacji programu polsko - niemieckiego 
w dniach 01.08.04 - 08.08.04 - pobyt młodzieŜy z Niemiec 
w Gminie Kolno w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy 
MłodzieŜy, co zostało roliczone w 2005 r. 
 
pomoc materialna dla uczniów - na plan 51.029 zł 
wydatkowano 50.964 zł (99,9% planu) - w dziale tym 
wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów zgodnie z art. 90  
d i e ustawy o systemie oświaty. 
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Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
Na plan 600.277 zł wydatkowano 593.254 zł - 98,8% 
planu; w dziale tym podjęto uchwałę w sprawie wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2005 na 
realizację wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy 
kanalizacji sanitarnej w Tejsymach - wykonanie 
podkładów geodezyjnych i opracowanie dokumentacji, na 
co zaplanowano kwotę 65.000 zł; podkłady geodezyjne 
juŜ zostały wykonane, obecnie trwa opracowywanie 
dokumentacji; pozostałe wydatki w tym dziale to: 
 
Oczyszczalnie ścieków - na plan 508.520 zł zrealizowano 
wydatki w kwocie 508.202 zł - 99,9% planu, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne pracowników  
oczyszczalni - ostateczne rozliczenie w 
związku z przekazaniem z dniem 01.01.2005 r. 
oczyszczalni dla Zakładu BudŜetowego Związku 
Gmin EKOWOD          10 474 
pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2 861 
zakup energii - rozliczenie za grudzień 2004  9 041 
operaty wodnoprawne dla oczyszczalni, opłata  
za studium do wniosku dotyczącego budowy  
kanalizacji sanitarnej w m. Tejstymy, czyszczenie 
kanalizacji            12 909 
dopłata do ścieków dla Zakładu BudŜetowego  
Związku Gmin EKOWOD       77 601 
podatek VAT za ścieki        1 596 
realizacja wydatków na wieloletnią inwestycję 
oczyszczalni i kanalizacji w Lutrach     328 720 
 
Wysypisko - na plan 26.593 zł zrealizowano wydatki w 
kwocie 24.936 zł - 93,8% planu, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne pracownika wysypiska  22 331 
pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 
fundusz świadczeń socjalnych      750 
niwelacja wysypiska         1 067 
podatek VAT za składowanie odpadów    788 
 
Oświetlenie ulic - na plan 47.123 zł zrealizowano wydatki 
w kwocie 42.076 - 89,3% planu; wydatki w tym dziale to: 
konserwacja oświetlenia       3 462 
opłaty za energię - oświetlenie ulic    38 614 
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 9.320 zł 
zrealizowano wydatki w kwocie 9.319 zł - 100% planu; są 
to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 
 
Pozostała działalność - na plan 8.721 zł zrealizowano 
wydatki w kwocie 8.721 zł - 100% planu, w tym 
realizowano wydatki za eksploatację publicznych studni 
oraz za umieszczanie psów w schronisku. 
 

Dział 921 KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 
Na plan 123.653 zł wydatkowano 123.189 zł - 99,6% 
planu, wydatki w tym dziale to: 
 
Dotacja dla GOK w Kolnie - na plan 54.864 zł 
zrealizowano 54.864 zł - 100% planu  
 

Utrzymanie świetlic wiejskich - na plan 5.121 zł 
zrealizowano wydatki w kwocie 4.725 zł, głównie za 
energię w obiektach świetlic oraz za odprowadzone ścieki 
w świetlicy w Bęsi. 
 

Wydatki inwestycyjne - na plan 456 zł zrealizowano wydatki 
w kwocie 456 zł - w ramach wydatkowanych środków 
wymieniono okno budynku GOK w Kolnie (klatka schodowa). 

 
Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w 
Lutrach - na plan 56.412 zł zrealizowano 56.412 zł - 100% 
planu; w ramach dotacji realizowano wydatki bieŜące, w 
tym dokonano zakupu nowości wydawniczych ze środków 
przyznanych przez Ministra Kultury, a przekazanych 
Bibliotece w ramach dotacji (6.000 zł).  
 
Wydatki inwestycyjne Biblioteki - na plan 6.800 zł 
zrealizowano wydatki w kwocie 6.732 zł - w ramach 
wydatkowanych środków przygotowano dokumentację na 
modernizację budynku Biblioteki Publicznej w Kolnie z 
siedzibą w Lutrach w ramach SPO "Odnowa wsi…" 
 

Dział 900 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
 
Na plan 6.864 zł wydatkowano 5.518 zł - 80,4% planu; 
zrealizowane wydatki dotyczyły: zakupu sprzętu sportowego, 
nagród, organizacji imprez sportowych o zasięgu 
ponadlokalnym, usług sędziowskich; w latach 2002 - 2004 
wydatki na sport wynosiły odpowiednio: 2002 - 960 zł, 2003 - 
2.521 zł, 2004 - 3.124 zł. 
 

1.2.b ZADANIA ZLECONE 
 

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
 
Na plan 69.840 zł wydatkowano 69.840 zł - 100% planu; 
są to wynagrodzenia i pochodne za pracowników, którzy 
wykonują zadania z zakresu administracji rządowej. 
 

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ 

 
Na plan 23.978 zł wydatkowano 23.977 zł - 100% planu; 
wydatki dotyczyły przeprowadzenia wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej (11.494 zł), wyborów do Sejmu i 
Senatu (7.268 zł), wyborów uzupełniających do Rady Gminy w 
Kolnie (4.515 zł) oraz prowadzenia rejestru wyborców (700 zł). 
 

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 
OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 

 
Na plan 300 zł wydatkowano 300 zł - 100% planu; wydatki 
dotyczyły przeprowadzenia zawodów sportowo-obronnych 
w ramach obrony cywilnej (zakup art. spoŜywczych, 
dyplomów, medali i pucharów). 
 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 
 
W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 882.013 zł 
wydatkowano 876.378 zł - 99,4% planu, przy czym 
wydatki obejmowały: 
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,  
wypłacone wszystkim uprawnionym - zadanie  
przekazane dla Gminy od 01.05.2004 r. Realizowane 
w ramach utworzonego w strukturze Urzędu  
Gminy stanowiska, a takŜe zaliczki alimentacyjne -  
zadanie przekazane dla Gminy od 01.09.2005 r.   807 218 
wynagrodzenie i pochodne od pracownika  
realizującego świadczenia rodzinne i zaliczki 
alimentacyjne oraz wydatki bieŜące stanowiska  
(nie więcej niŜ 3% wydatków na świadczenia rodzinne 
 i zaliczki alimentacyjne)        24 216 
zakupy inwestycyjne - oprogramowanie do  
realizacji zaliczek alimentacyjnych     1 347 
zasiłki i pomoc w naturze       38 786 
składki na ubezpieczenia społeczne     4 811 
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2.1. Bud Ŝet Gminy Kolno na 2005 rok - WYKONANIE DOCHODÓW 
 

Dz. Rozdz. § Treść Plan na 
2005 

Wykonanie 
2005 

% 
wykonania 
wyk/plan 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15 000 14 955 99,7% 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 15 000 14 000 93,3% 

  6260 
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora finansów publicznych  

15 000 14 000 93,3% 

 01095  Pozostała działalność 0 955  
  0970 wpływy z dochodów róŜnych x 955  

020   LEŚNICTWO 4 000 5 112 127,8% 
 02001  Gospodarka leśna 4 000 5 112 127,8% 

  0750 dochody z najmu, dzierŜawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub JST 
dzierŜawa za obwody łowieckie 4 000 5 112 127,8% 

600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 054 5 054 100,0% 
 60014  Drogi publiczne powiatowe 5 054 5 054 100,0% 

  2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieŜące realizowane na 
podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 5 054 5 054 100,0% 

700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 348 290 324 966 93,3% 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 348 290 324 966 93,3% 
  0470 wpływy z opłat za zarząd, uŜytkow. wieczyste nieruchomości 6 500 5 867 90,3% 
  0690 wpływy z róŜnych opłat 100 170 170,0% 
  0830 wpływy z usług - czynsze najmu lokali 103 590 95 626 92,3% 
  0870 wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 236 600 220 047 93,0% 
  0920 pozostałe odsetki 1 500 3 256 217,1% 

710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 000 2 000 100,0% 
 71035  Cmentarze 2 000 2 000 100,0% 

  2020 
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące 
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej 

2 000 2 000 100,0% 

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 250 968 247 886 98,8% 
 75011  Urzędy Wojewódzkie 69 840 69 840 100,0% 

  2010 dot. celowe otrzymane z budŜ. państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakr. adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 69 840 69 840 100,0% 

 75023  Urzędy Gmin 45 444 44 492 97,9% 
  0830 wpływy z usług- opłaty za usługi ksero 200 283 141,5% 
  0970 wpływy z dochodów róŜnych 12 000 13 295 110,8% 

  2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 800 630 78,8% 

  2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów, 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15 404 15 379 99,8% 

  2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów, 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 17 040 14 905 87,5% 

 75095  Pozostała działalność 135 684 133 554 98,4% 
  0970 wpływy z dochodów róŜnych 37 778 37 778 100,0% 

  2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów, 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 97 906 95 776 97,8% 

751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 23 978 23 978 100,0% 

 75101  Urzędy nacz. org. wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa 700 700 100,0% 

  2010 dot. celowe otrzymane z budŜ. państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakr. adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 700 700 100,0% 

 75107  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 11 494 11 494 100,0% 

  2010 dot. celowe otrzymane z budŜ. państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakr. adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 11 494 11 494 100,0% 

 75108  Wybory do Sejmu i Senatu 7 268 7 268 100,0% 

  2010 dot. celowe otrzymane z budŜ. państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakr. adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 7 268 7 268 100,0% 

 75109  
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie 

4 516 4 516 100,0% 

  2010 dot. celowe otrzymane z budŜ. państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakr. adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 4 516 4 516 100,0% 

754   BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA P.POś. 6 300 6 300 100,0% 
 75412  Ochotnicze StraŜe PoŜarne 6 000 6 000 100,0% 
  0970 wpływy z róŜnych dochodów 1 500 1 500 100,0% 

  2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów, 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 500 4 500 100,0% 

 75414  Obrona cywilna 300 300 100,0% 

  2010 dot. celowe otrzymane z budŜ. państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakr. adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 300 300 100,0% 

756   
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 
INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

2 211 863 1 990 498 90,0% 

 75601  Wpływy z pod. doch. od osób fizycz. 900 1 390 154,4% 
  0350 podatek od dział. gospod. osób fizycz. - karta podatkowa 800 1 272 159,0% 
  0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 118 118,0% 
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 75615  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

529 930 576 815 108,8% 

  0310 pod. od nieruchomości 260 000 273 084 105,0% 
  0320 podatek rolny 195 000 230 999 118,5% 
  0330 podatek leśny 68 000 70 459 103,6% 
  0340 pod. od środków transportowych 1 330 668 50,2% 
  0500 pod. od czynności cywilnoprawnych 400 -186  
  0690 wpływy z róŜnych opłat  200 220 110,0% 
  0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 1 571 31,4% 

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

1 117 781 838 835 75,0% 

  0310 pod. od nieruchomości 325 820 281 621 86,4% 
  0320 podatek rolny 693 591 477 464 68,8% 
  0330 podatek leśny 5 500 3 360 61,1% 
  0340 pod. od środków transportowych 18 000 13 919 77,3% 
  0360 pod. od spadków i darowizn 1 500 79 5,3% 
  0430 wpływy z opłaty targowej 770 570 74,0% 
  0440 wpływy z opłaty miejscowej 1 000 653 65,3% 
  0500 pod. od czynności cywilnoprawnych 26 000 14 008 53,9% 
  0690 wpływy z róŜnych opłat  600 697 116,2% 
  0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 45 000 46 464 103,3% 
 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw 8 000 2 455 30,7% 
  0410 wpływy z opłaty skarbowej 6 000 1 123 18,7% 
  0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000 1 332 66,6% 
 75621  Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budŜetu państwa 554 252 570 298 102,9% 
  0010 pod. dochodowy od osób fizycznych 544 252 568 147 104,4% 
  0020 pod. dochodowy od osób prawnych 10 000 2 151 21,5% 
 75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych 1 000 705 70,5% 
  0690 wpływy z róŜnych opłat  1 000 705 70,5% 

758   RÓśNE ROZLICZENIA 2 437 083 2 437 642 100,0% 
 75801  Część oświat. subw. ogólnej dla JST 1 774 970 1 774 970 100,0% 
  2920 subwencje ogólne z budŜetu państwa 1 774 970 1 774 970 100,0% 
 75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 593 308 593 308 100,0% 
  2920 subwencje ogólne z budŜetu państwa 593 308 593 308 100,0% 
 75814  RóŜne rozliczenia finansowe 1 000 1 559 155,9% 
  0920 pozostałe odsetki 1 000 1 359 135,9% 
  0970 wpływy z róŜnych dochodów x 200  
 75831  Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin 67 805 67 805 100,0% 
  2920 subwencje ogólne z budŜetu państwa 67 805 67 805 100,0% 

801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 190 794 188 575 98,8% 
 80101  Szkoły podstawowe 46 336 46 336 100,0% 

  2030 dotacje otrzymane z budŜ. państwa na realizację zad. własn. bieŜących 
gmin 2 582 2 582 100,0% 

  6333 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 43 754 43 754 100,0% 

 80104  Przedszkola 36 000 32 550 90,4% 
  0690 wpływy z róŜnych opłat  36 000 32 550 90,4% 
 80110  Gimnazja 108 258 109 489 101,1% 

  2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów, 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 058 1 058 100,0% 

  2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów, 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 200 8 431 117,1% 

  6330 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 100 000 100 000 100,0% 

 80195  Pozostała działalność 200 200 100,0% 

  2030 dotacje otrzymane z budŜ. państwa na realizację zad. własn. bieŜących 
gmin 200 200 100,0% 

851   OCHRONA ZDROWIA 32 000 41 262 128,9% 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32 000 41 262 128,9% 
  0480 wpływy z opłat za zezw. na sprzedaŜ alkoholu 32 000 41 262 128,9% 

852   POMOC SPOŁECZNA 1 113 829 1 107 543 99,4% 
 85202  Domy pomocy społecznej 7 560 6 448 85,3% 

  2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów, 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 560 6 448 85,3% 

 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 834 764 833 042 99,8% 

  2010 dotacje celowe otrzym. z budŜ. państwa na realizację bieŜących zadań z 
zakr. admin. rząd. oraz innych umów zlec. gminie ustawami 833 417 831 434 99,8% 

  2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami x 261  

  6310 
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminom ustawami 

1 347 1 347 100,0% 

 85213  Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 821 4 811 99,8% 

  2010 dotacje celowe otrzym. z budŜ. państwa na realizację bieŜących zadań z 
zakr. admin. rząd. oraz innych umów zlec. gminie ustawami 4 821 4 811 99,8% 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 140 731 137 089 97,4% 

  2010 dotacje celowe otrzym. z budŜ. państwa na realizację bieŜących zadań z 
zakr. admin. rząd. oraz innych umów zlec. Gminie ustawami 42 428 38 786 91,4% 
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  2030 dotacje otrzymane z budŜ. państwa na realizację zad. własn. bieŜących 
gmin 98 303 98 303 100,0% 

 85219  Ośrodki Pomocy Społecznej 85 953 85 953 100,0% 

  2020 
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące 
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej 

1 054 1 054 100,0% 

  2030 dotacje otrzymane z budŜ. państwa na realizację zad. własn. bieŜących 
gmin 76 534 76 534 100,0% 

  2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów, 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 365 8 365 100,0% 

 85295  Pozostała działalność 40 000 40 200 100,5% 
  2030 dot. otrzymane z budŜ. państwa na realizację zad. własn. bieŜących gmin 40 000 40 000 100,0% 

  2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów, 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł x 200  

854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 50 769 50 769 100,0% 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 50 769 50 769 100,0% 
  2030 dot. otrzymane z budŜ. państwa na realizację zad. własn. bieŜących gmin 50 769 50 769 100,0% 

900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 62 017 46 409 74,8% 
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 45 017 31 701 70,4% 
  0690 wpływy z róŜnych opłat  100 343 343,0% 
  0830 wpływy z usług - zrzut ścieków 7 117 6 983 98,1% 
  0920 pozostałe odsetki 800 997 124,6% 
  0970 wpływy z róŜnych dochodów  37 000 23 378 63,2% 
 90002  Gospodarka odpadami 17 000 14 708 86,5% 
  0830 wpływy z usług - składowanie odpadów 17 000 14 708 86,5% 

921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 000 8 000 100,0% 
 92116  Biblioteki 8 000 8 000 100,0% 

  2020 
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące 
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej 

6 000 6 000 100,0% 

  2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieŜące realizowane na 
podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000 2 000 100,0% 

926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT 650 650 100,0% 
 92695  Pozostała działalność 650 650 100,0% 
  0970 wpływy z róŜnych dochodów  650 650 100,0% 
   OGÓŁEM 6 762 595 6 501 599 96,1% 

 
2.2. Bud Ŝet Gminy Kolno na 2005 rok - WYKONANIE WYDATKÓW 
 

Dział Rozdz. § Treść Plan na 
2005 

Wykonanie 
2005 

% 
wykonania 
wyk/plan 

Wydatki, kt. 
nie wygasły 
z upł. roku 

budŜ. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
   ZADANIA WŁASNE 5 751 464 5 492 322 95,5% 187 000 

010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 154 514 67 742 43,8% 0 
 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjnej wsi 123 750 38 350 100,0% 0 
  4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 590 4 590 100,0%  
  6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜ. 119 160 33 760 28,3%  
 01030  Izby Rolnicze 15 000 13 844 92,3% 0 

  2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 
podatku rolnego 15 000 13 844 92,3%  

 01095  Pozostała działalność 15 764 15 548 98,6% 0 

  2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. teryt. oraz zw. gmin lub 
zw. pow. na dofinans. zadań bieŜących - Zw EKOWOD 8 964 8 964 100,0%  

  4100 wynagr. agencyjno-prowizyjne 6 800 6 584 96,8%  
600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 44 254 39 312 88,8% 0 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 5 054 5 054 100,0% 0 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 4 000 4 000 100,0%  
  4300 zakup usług pozostałych 1 054 1 054 100,0%  
 60016  Drogi publiczne gminne 39 200 34 258 87,4% 0 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 3 000 513 17,1%  
  4300 zakup usług pozostałych 22 000 19 670 89,4%  
  6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budŜ. 14 200 14 075 99,1%  

700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 53 400 44 179 82,7% 0 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  53 400 44 179 82,7% 0 
  4300 zakup usług pozostałych 7 000 6 543 93,5%  
  4530 podatek od towarów i usług (vat) 46 400 37 636 81,1%  

710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 000 2 000 100,0% 0 
 71035  Cmentarze 2 000 2 000 100,0% 0 
  4010 wynagrodzenia osobowe 1 095 1 095 100,0%  
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 188 188 100,0%  
  4120 składki na f-sz pracy 27 27 100,0%  
  4170 wynagrodzenia bezosobowe 120 120 100,0%  
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 570 570 100,0%  

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 077 339 1 035 206 96,1% 0 
 75022  Rady Gminy 72 885 72 410 99,3% 0 
  3030 róŜne wyd. na rzecz osób fizycznych 68 500 68 487 100,0%  
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 3 185 2 899 91,0%  
  4300 zakup usług pozostałych 1 100 1 024 93,1%  
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 100 0 0,0%  
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 75023  Urzędy Gmin 761 211 736 148 96,7% 0 
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 578 244 42,2%  
  4010 wynagrodzenia osobowe 427 933 418 655 97,8%  
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 026 31 026 100,0%  
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 80 216 73 519 91,7%  
  4120 składki na f-sz pracy 11 582 10 740 92,7%  
  4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22 500 22 499 100,0%  
  4170 wynagrodzenia bezosobowe 11 380 10 694 94,0%  
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 45 841 41 333 90,2%  
  4260 zakup energii 6 690 6 688 100,0%  
  4300 zakup usług pozostałych 88 544 87 055 98,3%  
  4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 3 905 3 699 94,7%  
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 3 600 3 173 88,1%  
  4420 podróŜe słuŜbowe zagraniczne 370 364 98,4%  
  4430 róŜne opłaty i składki 4 748 4 748 100,0%  
  4440 odpis na f-sz socjalny 16 226 16 226 100,0%  
  4530 podatek od towarów i usług (vat) 72 53 73,6%  
  6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budŜ. 6 000 5 432 90,5%  
 75095  Pozostała działalność 243 243 226 648 93,2% 0 

  2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. Teryt. Oraz zw. Gmin lub 
zw. Pow. Na dofinans. Zadań bieŜących - ZGWM 1 571 1 569 99,9%  

  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 853 297 34,8%  
  4010 wynagrodzenia osobowe 135 673 133 285 98,2%  
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 844 9 843 100,0%  
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 25 210 24 349 96,6%  
  4120 składki na f-sz pracy 3 587 3 462 96,5%  
  4170 wynagrodzenia bezosobowe 300 300 100,0%  
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 40 190 37 745 93,9%  
  4260 zakup energii 3 370 3 161 93,8%  
  4270 zakup usług remontowych 10 000 0 0,0%  
  4300 zakup usług pozostałych 7 240 7 238 100,0%  
  4440 odpis na f-sz socjalny 5 035 5 035 100,0%  
  4530 podatek od towarów i usług (vat) 370 364 98,4%  

754   BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA P.POś. 61 528 60 549 98,4% 0 
 75412  Ochotnicze StraŜe PoŜarne 61 528 60 549 98,4% 0 
  3030 róŜne wyd. na rzecz osób fizycznych 7 951 7 951 100,0%  
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 619 2 519 96,2%  
  4120 składki na f-sz pracy 366 358 97,8%  
  4170 wynagrodzenia bezosobowe 18 226 18 077 99,2%  
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 20 036 19 680 98,2%  
  4260 zakup energii 4 556 4 335 95,1%  
  4300 zakup usług pozostałych 2 200 2 055 93,4%  
  4430 róŜne opłaty i składki 2 161 2 161 100,0%  
  6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budŜ. 3 413 3 413 100,0%  

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

7 798 7 267 93,2% 0 

 75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych 7 798 7 267 93,2% 0 
  4300 zakup usług pozostałych 7 798 7 267 93,2%  

757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 111 500 103 999 93,3% 0 
 75702  Obsługa papierów wartościowych, kredyt. i poŜyczek JST 111 500 103 999 93,3% 0 

  8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od 
krajowych poŜyczek i kredytów 111 500 103 999 93,3%  

758   RÓśNE ROZLICZENIA 58 397 54 502 93,3% 0 
 75814  RóŜne rozliczenia finansowe 54 502 54 502 100,0% 0 
  4430 róŜne opłaty i składki 14 947 14 947 100,0%  
  4580 pozostałe odsetki  39 555 39 555 100,0%  
 75818  Rezerwy ogólne i celowe 3 895 0 0,0% 0 
  4810 Rezerwy ogólne i celowe 3 895 0 0,0%  

801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 802 226 2 719 388 97,0% 122 000 
 80101  Szkoły Podstawowe 1 768 109 1 748 761 98,9% 0 
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 112 865 109 958 97,4%  
  4010 wynagrodzenia osobowe 948 382 940 640 99,2%  
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 023 73 021 100,0%  
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 305 182 303 142 99,3%  
  4120 składki na f-sz pracy 47 972 47 559 99,1%  
  4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 300 3 300 100,0%  
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 97 093 93 735 96,5%  
  4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 3 000 2 208 73,6%  
  4260 zakup energii 23 787 23 002 96,7%  
  4300 zakup usług pozostałych 15 454 14 693 95,1%  
  4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 339 2 315 99,0%  
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 1 717 1 193 69,5%  
  4430 róŜne opłaty i składki 790 790 100,0%  
  4440 odpis na f-sz socjalny 89 451 89 451 100,0%  
  6053 wydatki inwestycyjne jednostek budŜ. 43 754 43 754 100,0%  
 80104  Przedszkola 304 290 302 589 99,4% 0 
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 465 17 192 98,4%  
  4010 wynagrodzenia osobowe 193 203 193 051 99,9%  
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 844 15 819 99,8%  
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 37 626 37 625 100,0%  
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  4120 składki na f-sz pracy 5 691 5 418 95,2%  
  4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 547 2 400 94,2%  
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 9 689 9 551 98,6%  
  4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 1 000 993 99,3%  
  4260 zakup energii 2 390 2 054 85,9%  
  4300 zakup usług pozostałych 1 800 1 569 87,2%  
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 630 512 81,3%  
  4440 odpis na f-sz socjalny 16 405 16 405 100,0%  
 80110  Gimnazja 519 437 511 917 98,6% 122 000 
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 222 25 905 95,2%  
  4010 wynagrodzenia osobowe 244 290 242 063 99,1%  
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 736 19 666 99,6%  
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 49 671 48 418 97,5%  
  4120 składki na f-sz pracy 7 063 6 877 97,4%  
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 4 000 3 110 77,8%  
  4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 1 000 999 99,9%  
  4300 zakup usług pozostałych 7 558 5 994 79,3%  
  4307 zakup usług pozostałych 7 200 7 200 100,0%  
  4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 693 693 100,0%  
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 515 503 97,7%  
  4440 odpis na f-sz socjalny 28 489 28 489 100,0%  
  6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜ. 122 000 122 000 100,0% 122 000 
 80113  DowoŜenie uczniów do szkół 185 482 134 455 72,5% 0 
  4300 zakup usług pozostałych 185 482 134 455 72,5%  
 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 468 9 226 74,0% 0 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 1 741 1 639 94,1%  
  4300 zakup usług pozostałych 8 032 5 662 70,5%  
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 2 695 1 925 71,4%  
 80195  Pozostała działalność 12 440 12 440 100,0% 0 
  4170 wynagrodzenia bezosobowe 200 200 100,0%  
  4440 odpis na f-sz socjalny 12 240 12 240 100,0%  

851   OCHRONA ZDROWIA 32 000 25 092 78,4% 0 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32 000 25 092 78,4% 0 
  3030 róŜne wyd. na rzecz osób fizycznych 1 700 1 640 96,5%  
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 785 457 25,6%  
  4120 składki na f-sz pracy 254 65 25,6%  
  4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 686 2 081 77,5%  
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 4 000 3 206 80,2%  
  4300 zakup usług pozostałych 21 275 17 496 82,2%  
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 300 147 49,0%  

852   POMOC SPOŁECZNA 413 553 410 581 99,3% 0 
 85202  Domy pomocy społecznej 13 861 13 435 96,9% 0 

  4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 
samorządu terytorialnego 13 861 13 435 96,9%  

 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 768 750 97,7% 0 

  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 17 48,6%  
  4440 odpis na f-sz socjalny 733 733 100,0%  
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 144 803 144 803 100,0% 0 
  3110 świadczenia społeczne 144 803 144 803 100,0%  
 85215  Dodatki mieszkaniowe 63 420 63 419 100,0% 0 
  3110 świadczenia społeczne 63 420 63 419 100,0%  
 85219  Ośrodki Pomocy Społecznej 121 900 119 374 97,9% 0 
  4010 wynagrodzenia osobowe 74 382 74 288 99,9%  
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 329 6 329 100,0%  
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 14 905 14 597 97,9%  
  4120 składki na f-sz pracy 2 007 1 966 98,0%  
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 4 554 4 550 99,9%  
  4300 zakup usług pozostałych 13 534 12 787 94,5%  
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 3 500 2 168 61,9%  
  4440 odpis na f-sz socjalny 2 689 2 689 100,0%  
 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   801 800 99,9% 0 
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 663 663 100,0%  
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 121 121 100,0%  
  4120 składki na f-sz pracy 17 16 94,1%  
 85295  Pozostała działalność 68 000 68 000 100,0% 0 
  3110 świadczenia społeczne 68 000 68 000 100,0%  

854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   202 161 200 544 99,2% 0 
 85401  Świetlice szkolne 137 092 135 540 98,9% 0 
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 192 864 72,5%  
  4010 wynagrodzenia osobowe 99 576 98 919 99,3%  
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 097 7 052 99,4%  
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 18 179 17 737 97,6%  
  4120 składki na f-sz pracy 2 613 2 534 97,0%  
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 1 000 999 99,9%  
  4440 odpis na f-sz socjalny 7 435 7 435 100,0%  

 85412  Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej, a takŜe 
szkolenia młodzieŜy 14 040 14 040 100,0% 0 

  4300 zakup usług pozostałych 14 040 14 040 100,0%  
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 51 029 50 964 99,9% 0 
  3240 stypendia dla uczniów 51 029 50 964 99,9%  
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900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 600 277 593 254 98,8% 65 000 
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 508 520 508 202 99,9% 65 000 

  2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. Teryt. Oraz zw. Gmin lub 
zw. Pow. Na dofinans. Zadań bieŜących - Zw EKOWOD 77 601 77 601 100,0%  

  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 861 2 861 100,0%  
  4010 wynagrodzenia osobowe 3 838 3 838 100,0%  
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 528 4 527 100,0%  
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 843 1 843 100,0%  
  4120 składki na f-sz pracy 266 266 100,0%  
  4260 zakup energii 9 042 9 041 100,0%  
  4300 zakup usług pozostałych 12 973 12 909 99,5%  
  4530 podatek od towarów i usług (vat) 1 848 1 596 86,4%  
  6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜ. 393 720 393 720 100,0% 65 000 
 90002  Gospodarka odpadami 26 593 24 936 93,8% 0 
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 127 17 13,4%  
  4010 wynagrodzenia osobowe 18 005 17 246 95,8%  
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 487 1 487 100,0%  
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 361 3 150 93,7%  
  4120 składki na f-sz pracy 478 448 93,7%  
  4300 zakup usług pozostałych 1 067 1 067 100,0%  
  4440 odpis na f-sz socjalny 733 733 100,0%  
  4530 podatek od towarów i usług (vat) 1 335 788 59,0%  
 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 47 123 42 076 89,3% 0 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 500 0 0,0%  
  4260 zakup energii 39 424 38 614 97,9%  
  4300 zakup usług pozostałych 7 199 3 462 48,1%  

 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska 9 320 9 319 100,0% 0 

  4430 róŜne opłaty i składki 9 320 9 319 100,0%  
 90095  Pozostała działalność 8 721 8 721 100,0% 0 
  4300 zakup usług pozostałych 8 721 8 721 100,0%  

921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 123 653 123 189 99,6% 0 
 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60 441 60 045 99,3% 0 
  2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 54 864 54 864 100,0%  
  4260 zakup energii 4 821 4 686 97,2%  
  4300 zakup usług pozostałych 300 39 13,0%  
  6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budŜ. 456 456 100,0%  
 92116  Biblioteki 63 212 63 144 99,9% 0 
  2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 56 412 56 412 100,0%  
  6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜ. 6 800 6 732 99,0%  

926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT 6 864 5 518 80,4% 0 
 92695  Pozostała działalność 6 864 5 518 80,4% 0 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 550 502 91,3%  
  4300 zakup usług pozostałych 6 214 5 016 80,7%  
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 100 0 0,0%  
   ZADANIA  ZLECONE  976 131 970 495 99,4% 0 

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 69 840 69 840 100,0% 0 
 75011  Urzędy Wojewódzkie 69 840 69 840 100,0% 0 
  4010 wynagrodzenia osobowe 58 356 58 356 100,0%  
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10 055 10 055 100,0%  
  4120 składki na f-sz pracy 1 429 1 429 100,0%  

751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 23 978 23 977 100,0% 0 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 700 700 100,0% 0 
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 600 600 100,0%  
  4300 zakup usług pozostałych 100 100 100,0%  
 75107  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 11 494 11 494 100,0% 0 
  3030 róŜne wyd. na rzecz osób fizycznych 5 940 5 940 100,0%  
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 310 310 100,0%  
  4120 składki na f-sz pracy 44 44 100,0%  
  4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 800 1 800 100,0%  
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 2 461 2 461 100,0%  
  4300 zakup usług pozostałych 420 420 100,0%  
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 519 519 100,0%  
 75108  Wybory do Sejmu i Senatu 7 268 7 268 100,0% 0 
  3030 róŜne wyd.na rzecz osób fizycznych 3 780 3 780 100,0%  
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 224 224 100,0%  
  4120 składki na f-sz pracy 32 32 100,0%  
  4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 300 1 300 100,0%  
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 1 094 1 094 100,0%  
  4300 zakup usług pozostałych 138 138 100,0%  
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 700 700 100,0%  

 75108  
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie 

4 516 4 515 100,0% 0 

  3030 róŜne wyd. na rzecz osób fizycznych 2 959 2 958 100,0%  
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 987 987 100,0%  
  4300 zakup usług pozostałych 140 140 100,0%  
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 430 430 100,0%  

754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 300 300 100,0% 0 
 75414  Obrona cywilna 300 300 100,0% 0 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 184     Poz.  
 

- 11970 - 

  4300 zakup usług pozostałych 300 300 100,0%  
852   POMOC SPOŁECZNA 882 013 876 378 99,4% 0 

 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 834 764 832 781 99,8% 0 

  3110 świadczenia społeczne 809 143 807 218 99,8%  
  4010 wynagrodzenia osobowe 13 856 13 856 100,0%  
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 671 671 100,0%  
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 661 2 661 100,0%  
  4120 składki na f-sz pracy 375 375 100,0%  
  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 1 618 1 618 100,0%  
  4300 zakup usług pozostałych 5 033 4 975 98,8%  
  4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 60 60 100,0%  
  6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budŜ. 1 347 1 347 100,0%  

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 821 4 811 99,8% 0 

  3110 świadczenia społeczne 4 821 4 811 99,8%  
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 42 428 38 786 91,4% 0 
  3110 świadczenia społeczne 42 428 38 786 91,4%  
   RAZEM 6 727 595 6 462 817 96,1% 187 000 

 
2.3. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie i innych zada ń 
zleconych ustawami w 2005 r. 

w złotych 
Klasyfikacja 

Dział Rozdział § 
Nazwa 

Dochody przyznane 
z tyt. dotacji na 

realizację zadań z 
zakresu adm. 

rządowej 

Wydatki 
przeznaczone na 
realizację zadań z 

zakresu 
administracji 

rządowej 

Dochody przekazane 
do budŜetu państwa 

lub budŜetu j.s.t 

1 2 3 4 5 6 7 
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 69 840 69 840 11 970 

 75011  Urzędy Wojewódzkie 69 840 69 840 11 970 

  2010 Dot. celowe otrzymane z budŜ. państwa na real. zad. z zakresu 
admin. rząd. 69 840   

  2350 Dochody budŜetu państwa związane z realizacją zadań 
zleconych JST   11 970 

  4010 Wynagrodzenia osobowe  58 356  
  4110 Składki na ubezp. społeczne  10 055  
  4120 Składki na f-sz pracy  1 429  

751   
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 

23 978 23 977 0 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 700 700 0 

  2010 Dot. celowe otrzymane z budŜ. państwa na real. zad. z zakresu 
admin. rząd. 700   

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  600  
  4300 Zakup usług pozostałych  100  
 75107  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 11 494 11 494 0 

  2010 Dot. celowe otrzymane z budŜ. państwa na real. zad. z zakresu 
admin. rząd. 11 494   

  3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych  5 940  
  4110 Składki na ubezp. społeczne  310  
  4120 Składki na f-sz pracy  44  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  1 800  
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  2 461  
  4300 Zakup usług pozostałych  420  
  4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe  519  
 75108  Wybory do Sejmu i Senatu 7 268 7 268 0 

  2010 Dot. celowe otrzymane z budŜ. państwa na real. zad. z zakresu 
admin. rząd. 7 268   

  3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych  3 780  
  4110 Składki na ubezp. społeczne  224  
  4120 Składki na f-sz pracy  32  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  1 300  
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  1 094  
  4300 Zakup usług pozostałych  138  
  4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe  700  

 75109  
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 
gminne, powiatowe i wojewódzkie 

4 516 4 515 0 

  2010 Dot. celowe otrzymane z budŜ. państwa na real. zad. z zakresu 
admin. rząd. 4 516   

  3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych  2 958  
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  987  
  4300 Zakup usług pozostałych  140  
  4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe  430  

754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOśAROWA 300 300 0 

 75414  Obrona cywilna 300 300 0 
  2010 Dot. celowe otrzymane z budŜ. państwa na real. zad. z zakresu 300   
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amin .rząd. 
 4300 Zakup usług pozostałych  300  

852   POMOC SPOŁECZNA 876 378 876 378 261 

 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 832 781 832 781 261 

  2010 Dot. celowe otrzymane z budŜ. państwa na real. zad. z zakresu 
admin. rząd. 831 434   

  2350 Dochody budŜetu państwa związane z realizacją zadań 
zleconych JST   261 

  3110 Świadczenia społeczne  807 218  
  4010 Wynagrodzenia osobowe  13 856  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  671  
  4110 Składki na ubezp. społeczne  2 661  
  4120 Składki na f-sz pracy  375  
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  1 618  
  4300 Zakup usług pozostałych  4 975  
  4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe  60  
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych  1 347  

  6310 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminom ustawami 

1 347   

 85213  
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne 

4 811 4 811 0 

  2010 Dot. celowe otrzymane z budŜ. państwa na real. zad. z zakresu 
admin. rząd. 4 811   

  3110 Świadczenia społeczne  4 811  

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne 38 786 38 786 0 

  2010 Dot. celowe otrzymane z budŜ. państwa na real. zad. z zakresu 
admin. rząd. 38 786   

  3110 Świadczenia społeczne  38 786  
RAZEM: 970 496 970 495 12 231 

 
3. INFORMACJA O ZOBOWI ĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE PO śYCZEK, KREDYTÓW ZA 2005 ROK 
 

Wysokość 
kredytu/poŜyczki Wysokość spłat 

L.P. 
Nazwa 

kredytu/poŜyczki 

Rok 
otrzymania 

kredytu, 
poŜyczki przyznana otrzymana 

zadłuŜenie 
j.s.t. na 

31.12.2004 

Kredyty i 
poŜyczki 

spłacone lub 
umorzone na 
koniec okresu 

sprawozd. 
31.12.2005 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ZadłuŜenie j.s.t. 
na koniec okresu 

sprawozd. 
31.12.2005 

Niedobór/ 
nadwyŜka wg 
sprawozd. Rb-
NDS za 2005 

Niedobór/ 
nadwyŜka wg 

bilansu na 
31.12.2005 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
I POśYCZKI  2 500 000 2 500 000 2 500 000 731 000 732 000 732 000 305 000 0 0 0 1 769 000 X X 

1. 

poŜyczka z BudŜetu 
Państwa w ramach 
prowadzonego przez 
Gminę postępowania 
naprawczego 

2004 2 500 000 2 500 000 2 500 000 731 000 732 000 732 000 305 000 0 0 0 1 769 000 x x 

II KREDYTY  696 000 696 000 0 0 60 000 60 000 120 000 120 000 156 000 180 000 696 000 X X 
   2005 696 000 696 000 0 0 60 000 60 000 120000 120000 156000 180000 696 000 x x 

III RAZEM  3 196 000 3 196 000 2 500 000 731 000 792 000 792 000 425 000 120 000 156 000 180 000 2 465 000 38 782 2 532 721 
                

 
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RADY (KOL.14+/-KOL.16): - 67.721* 

 
*Brakująca róŜnica w kwocie 67.721 zł pokryta została z części subwencji oświatowej za styczeń 2006 roku, która wpłynęła w grudniu 2005 roku; 
brakująca róŜnica zmniejszyła się w stosunku do roku 2004 o 3.841 zł, w roku 2006 naleŜy dąŜyć do zniwelowania tej róŜnicy. 
 
4. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochod ów własnych: 
 
Zgodnie z uchwałą Nr XXV/162/05 Rady Gminy w Kolnie z dnia 10 czerwca 2005 r., z dniem 1 lipca 2005 roku następujące 
jednostki budŜetowe Gminy utworzyły rachunki dochodów własnych: 
 

1. Zespół Szkół w Kolnie. 
 

2. Szkoła Podstawowa w Bęsi. 
 

3. Szkoła Podstawowa w Lutrach. 
 

4. Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filiami w Bęsi i w Lutrach. 
 
5. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sf inansowanych przez jednostki Gminy 
 
  1) Zespół Szkół w Kolnie 
 

stan środków na 01.07.2005 r.                        6 052,98 zł  
dochody z tytułu doŜywiania w okresie od 01.07.2005 do 31.12.2005           14 466,50 zł  
pozostałe dochody w okresie od 01.07.2005 do 31.12.2005                     1 783,67 zł  

 razem dochody                               22 303,15 zł  
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 zakup artykułów Ŝywnościowych                     13 724,85 zł  
 wydatki na realizację statutowych zadań Szkoły oraz prowizje bankowe                  5 921,46 zł  
 stan środków na koniec roku                             2 656,84 zł  
 
  2) Szkoła Podstawowa w Bęsi 
 

stan środków na 01.07.2005 r.                                770,71 zł  
 dochody z tytułu doŜywiania w okresie od 01.07.2005 do 31.12.2005                  5 071,30 zł  
 pozostałe dochody w okresie od 01.07.2005 do 31.12.2005                        856,16 zł  
 razem dochody                                 6 698,17 zł  
 zakup artykułów Ŝywnościowych                            5 880,49 zł  
 wydatki na realizację statutowych zadań Szkoły oraz prowizje bankowe                     656,53 zł  
 stan środków na koniec roku                                161,15 zł  
  
  3) Szkoła Podstawowa w Lutrach 
 

stan środków na 01.07.2005 r.                             1 067,95 zł  
 dochody z tytułu doŜywiania w okresie od 01.07.2005 do 31.12.2005                  6 214,00 zł  
 pozostałe dochody w okresie od 01.07.2005 do 31.12.2005                     4 002,16 zł  
 razem dochody                               11 284,11 zł  
 zakup artykułów Ŝywnościowych                            6 429,17 zł  
 wydatki na realizację statutowych zadań Szkoły oraz prowizje bankowe                  3 003,27 zł  
 stan środków na koniec roku                             1 851,67 zł  
 
  4) Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filiami w Bęsi i w Lutrach 
 

stan środków na 01.07.2005 r.                                956,12 zł  
 dochody z tytułu doŜywiania w okresie od 01.07.2005 do 31.12.2005                12 321,85 zł  
 razem dochody                               13 277,97 zł  
 zakup artykułów Ŝywnościowych, prowizje bankowe                     13 180,49 zł  
 stan środków na koniec roku                                  97,48 zł  
 
 
 
 
 
 

2576 

UCHWAŁA Nr XXXIX/246/06 

Rady Miejskiej w Tolkmicku 

z dnia 26 kwietnia 2006 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2005 rok. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r.,  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.,  
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.,  
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r.,  
Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128) oraz 
art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249,  
poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) Rada Miejska w Tolkmicku 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Rozpatruje się pozytywnie sprawozdanie z 
wykonania budŜetu gminy za rok 2005. 
 

§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Anna Pawlak 
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SPRAWOZDANIE 
 

Burmistrza Miasta i Gminy Tolkmicko w sprawie wykon ania bud Ŝetu za 2005 rok. 
 
BudŜet Gminy Tolkmicko został uchwalony w dniu  
31 stycznia 2005 roku uchwałą Rady Miejskiej w 
Tolkmicku Nr XXVI/169/05. 
W 2005 roku dokonano dwudziestu trzech zmian budŜetu 
gminy, następującymi aktami: 
 
  - uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/174/05 z dnia  

25 lutego 2005 r., 
  - uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/175/05 z dnia  

23 marca 2005 r., 
  - uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/177/05 z dnia  

23 marca 2005 r., 
  - Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/05 z dnia 31 marca 

2005 r., 
  - uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/183/05 z dnia  

27 kwietnia 2005 r., 
  - Zarządzeniem Burmistrza Nr 5/05 z dnia 29 kwietnia 

2005 r., 
  - uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/188/05 z dnia 30 maja 

2005 r., 
  - Zarządzeniem Burmistrza Nr 6/05 z dnia 30 czerwca 

2005 r., 
  - uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/194/05 z dnia 20 lipca 

2005 r., 
  - Zarządzeniem Burmistrza Nr 7/05 z dnia 21 lipca 2005 r., 
  - uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/199/05 z dnia  

15 września 2005 r., 
  - Zarządzeniem Burmistrza Nr 9/05 z dnia 19 września 

2005 r., 
  - Zarządzeniem Burmistrza Nr 10/05 z dnia 30 września 

2005 r., 
  - Zarządzeniem Burmistrza Nr 13/05 z dnia  

19 października 2005 r., 
  - uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/209/05 z dnia  

26 października 2005 r., 
  - Zarządzeniem Burmistrza Nr 14/05 z dnia  

31 października 2005 r., 
  - uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/216/05 z dnia  

23 listopada 2005 r., 
  - Zarządzeniem Burmistrza Nr 16/05 z dnia 24 listopada 

2005 r., 
  - Zarządzeniem Burmistrza Nr 17/05 z dnia 30 listopada 

2005 r., 
  - Zarządzeniem Burmistrza Nr 18/05 z dnia 23 grudnia 

2005 r., 
  - uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/224/05 z dnia  

29 grudnia 2005 r., 
  - Zarządzeniem Burmistrza Nr 19/05 z dnia 30 grudnia 

2005 r., 
  - Zarządzeniem Burmistrza Nr 20/05 z dnia 31 grudnia 

2005 r. 
 

Zestawienie wszystkich dokonanych zmian w planie 
budŜetu w ciągu 2005 roku zawiera załącznik w formie 
tabelarycznej pn. Zestawienie planu budŜetu na rok 2005 
oraz zmian na dzień 31.12.2005 r. 

Po zmianach plan dochodów wzrósł z pierwotnej 
kwoty 11.494.048,- zł do kwoty: 13.478.210,- zł. Natomiast 
wydatki wzrosły z kwoty 12.325.478,- zł do kwoty 
14.063.570,- zł. 
 

W 2005 roku rezerwę ogólną w wysokości 11.000,- zł, 
rozdysponowano w całości w następujący sposób: 
 

  - Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/05 z dnia 31 marca 
2005 r. przeznaczając kwotę 1.000,- zł na zakup 
sterowników oświetlenia ulicznego; 

 
  - Zarządzeniem Burmistrza Nr 5/05 z dnia 29 kwietnia 

2005 r. przeznaczając 1.500,- zł na składki 
członkowskie w związkach gmin; 

 
  - Zarządzeniem Burmistrza Nr 6/05 z dnia 30 czerwca 

2005 r. przeznaczając kwotę 3.000,- zł na opłacenie 
utrzymania pensjonariuszy - mieszkańców Gminy 
Tolkmicko w domach pomocy społecznej. 

 
  - Zarządzeniem Burmistrza Nr 9005 z dnia 19 września 

2005 roku przeznaczając kwotę 5.500,- zł na 
dodatkowe podziały geodezyjne związane z 
wnioskami o sprzedaŜ nieruchomości.  

 
Dochody: 
 

Wykonanie dochodów wyniosło 12.845.938 zł stanowi 
to 95,31% planu. W stosunku do 2004 roku wykonanie 
dochodów wzrosło o kwotę 1.759.599 zł. Tak duŜy wzrost 
w odniesieniu do 2004 roku wynika w głównej mierze z 
pozyskanych środków dotacyjnych na inwestycje oraz 
zwiększenia zakresu zadań administracji rządowej 
zleconych do realizacji przez gminę.   

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 
zlecone gminie wyniosły: plan - 2.587.717,-zł wykonanie - 
2.560.845,- zł, stanowi to 98,96%; w stosunku do 2004 
roku dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 599.370,- zł.  
 Dotacje na zadania własne bieŜące oraz zadania 
wykonane w ramach porozumienia wyniosły: plan 
915.448,- zł wykonanie 878.329,- zł tj. 95,95%. 
 Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne w 2005 roku 
wyniosły: plan 843.451,- zł zaś wykonanie 1.080.087,- zł 
tj. 128,05%. Brak planu na tak duŜą kwotę wynikł z 
umorzenia czterech rat poŜyczki w WFOŚiGW na kwotę 
256.000,- zł.  
   
1. Dochody podatkowe budŜetu gminy 
 
Wykonanie budŜetu gminy w dziale 756 „Dochody od 
osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej” za 2005 rok 
przedstawia się następująco: 
 

Rozdział Rodzaj dochodu Plan Dochody 
wykonane 

Wykonanie 
w % planu 

75601 
Wpływy z podatku dochodowego 
od osób fizycznych (karta 
podatkowa) 

4.950 2.869 57,96 

75615 

Wpływy z podatków; rolnego, 
leśnego, od czynności 
cywilnoprawnych i innych 
podatków lokalnych od osób 
prawnych 

1.507.100 1.147.458 76,14 

75616 

Wpływy z podatków; rolnego, 
leśnego, od czynności 
cywilnoprawnych i innych 
podatków lokalnych od osób 
fizycznych 

876.050 668.673 76,33 

75618 
Wpływy z innych opłat 
stanowiących dochody jst (opłata 
skarbowa) 

15.000 15.924 106,16 

Udziały gminy w podatkach 
stanowiących dochód budŜetu 
państwa, w tym: 

882.595 917.006 103,90 

a) w podatku dochodowym od 
osób fizycznych 

880.595 913.140 103,70 
75621 

b) w podatku dochodowym od 
osób prawnych  

2.000 3.866 193,30 

 Razem wpływy dochodów z 
tytułów podatkowych: 

3.285.695. 2.751.930 83,75 
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Saldo końcowe zaległości z tytułów podatkowych wynosiło 
856.315 zł nadpłat 9.847 zł. PoniŜej przedstawia się 
zaległości podatkowe wg następujących tytułów: 
 

Lp. Wyszczególnienie Kwota zaległości 
1 podatek od spadków i darowizn 329 
2 podatek leśny od osób fizycznych  1.034 
3 podatku od środków transportowych  15.648 
4 podatek od posiadania psów 2.208 
5 podatków zniesionych  9.679 
6  karty podatkowej 13.575 
7 podatek rolny 241.374 
8 podatek od nieruchomości  572.468 
x Razem: 856.315 

  
Wykonanie dochodów podatkowych za 2005 rok 

przedstawia się następująco: 
 
Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 
 
  - § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na 
plan 4.500 zł wykonanie wyniosło 2.505,51 zł co 
stanowi 55,68%, 

 
  - § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 

wymienionego wyŜej podatku - wyniosły 363,68 zł i w 
stosunku do planu 450 zł wykonanie wyniosło 80,82%. 

 
Rozdział: 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych. 
 
  - § 0310 podatek od nieruchomości - przy planie 

1.350.000 zł wykonanie wyniosło 965.278,48 zł i 
kształtowało się na poziomie 71,50%, 

 
  - § 0320 podatek rolny - wpływy z tego podatku 

wyniosły 97.029,67 zł. Plan 85.000 zł, co stanowi 
114,15%, 

 
  - § 0330 podatek leśny - Plan na 2005 r. wynosił  

59.000 zł, natomiast wykonanie: 67.169,48 zł. 
Wykonanie podatku leśnego kształtuje się zatem na 
poziomie: 113,85%. 

 
  - § 0340 podatek od środków transportowych - wpływy z 

tego podatku wyniosły 6.421,70 zł, w stosunku do 
planu 5.000 zł wykonanie osiągnęło 128,43%, 

 
  - § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy 

wyniosły 320,- zł, plan wynosi 3.000 zł zatem 
wykonanie kształtowało się na poziomie 10,67%. Są to 
dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, 

 
  - § 0690 wpływy z róŜnych opłat osiągnęły kwotę:  

35,20 zł. W stosunku do planu, który wynosił 100 zł 
wykonanie wyniosło 35,20%, 

 
  - § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat zaplanowano w kwocie: 5.000 zł, 
natomiast wykonanie za 2005 r. zamknęło się kwotą: 
11.203,54 zł, co daje 224,07%. 

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

 
  - § 0310 podatek od nieruchomości - przy planie 

520.000 zł wykonanie wyniosło 330.786,51 zł i 
kształtowało się na poziomie 63,61%, 

 
  - § 0320 podatek rolny - wpływy z tego podatku 

wyniosły 203.942,89 zł. Plan 210.000 zł, co stanowi 
97,12% wykonania, 

 
  - § 0330 podatek leśny - Plan na 2005 r. wynosił  

2.000 zł, natomiast wykonanie: 1.599,80 zł. 
Wykonanie podatku leśnego kształtuje się zatem na 
poziomie: 79,99%, 

 
  - § 0340 podatek od środków transportowych - wpływy z 

tego podatku wyniosły 20.110,10 zł, w stosunku do 
planu 26.500 zł wykonanie osiągnęło 75,89%, 

 
  - § 0360 podatek od spadków i darowizn - przy planie 

1.200 zł wykonanie wyniosło: 6.929,20 zł i stanowi 
577,43%, 

 
  - § 0370 podatek od posiadania psów na koniec roku 

wykonanie wyniosło 5.022,00 zł, co przy planie  
6.000 zł stanowi wykonanie na poziomie 83,70%, 

 
  - § 0430 wpływy z opłaty targowej osiągnęły sumę 

2.754,50 zł. Plan w tym paragrafie wynosi 4.000 zł - 
wykonanie 68,86%, 

 
  - § 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności 

urzędowe wyniosły 6.400,- zł. Plan 7.500 zł wykonanie 
ukształtowało się na poziomie 85,33%, 

 
  - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw. Plan w tym paragrafie 
wynosił 250 zł wykonanie 2.324,85 zł, co stanowi 
929,94%, 

 
  - § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - 

wpływy osiągnęły kwotę: 59.055,80 zł, plan wynosił 
65.000 zł zatem wykonanie kształtowało się na 
poziomie 90,86%. Są to dochody realizowane przez 
Urząd Skarbowy, 

 
  - § 0690 wpływy z róŜnych opłat osiągnęły kwotę: 

4.618,74 zł. W stosunku do planu, który wynosił  
3.600 zł stanowi to 128,30% wykonania, 

 
  - § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat zaplanowano w kwocie: 30.000 zł, 
natomiast wykonanie za 2005 r. zamknęło się kwotą: 
25.128,84 zł, co stanowi 83,76%. 

 
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw § 0410 wpływy z opłaty skarbowej za 
2005 rok wyniosły 15.923,60 zł. Plan opiewał na kwotę: 
15.000 zł co wskazuje, Ŝe wykonanie kształtuje się na 
poziomie 106,16%. 
 
Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących 
dochód budŜetu państwa 
Rozdział ten obejmuje § 0010 podatek dochodowy od 
osób fizycznych, którego wykonanie wyniosło 913.140 zł 
oraz § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych, 
którego wykonanie wyniosło 3.865,80zł. Łącznie 
wykonanie w rozdziale 75621 wyniosło 917.005,80 zł co 
stanowi 103,90% planu.  
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2. Pozostałe dochody bud Ŝetu gminy za 2005 rok 
 
  - przedstawiały się następująco: 
 

Rozdział 
BudŜetu 

Rodzaj dochodu Plan Dochody 
wykonane 

Wykonanie 
w % planu 

01008 Melioracje wodne 12.683 13.210 104,2 
01095 Pozostała działalność - (z dzierŜawy gruntu) 6.000 5.689 94,8 
60041 Infrastruktura portowa 0 1.110  

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 
dochody z mienia 

462.670 192.245 41,6 

75011 Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone - 
utrzymanie tzw. rządówki 

77.590 77.590 100,0 

75023 Urzędy gmin - inne dochody administracyjne 10.634 5.820 54,7 

75101 Urzędy naczelnych organów wł. państw. kontr. I 
ochr. państwa 

1.020 1.020 100,0 

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 26.953 26.683 99,0 
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 16.557 16.152 97,6 
75414 Obrona cywilna 300 300 100,0 
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 3.190.788 3.190.788 100,0 

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 
gmin 

1.724.872 1.724.872 100,0 

75814 RóŜne rozliczenia finansowe (odsetki na 
rachunku bankowym) 

2.400 2.688 112,0 

80101 Szkoły podstawowe 18.247 15.727 86,2 
80104 Przedszkola (odpłatność rodziców) 32.000 36.103 112,8 
80195 Pozostała działalność 200 200 100,0 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.000 64.284 109,0 
85212 Pomoc społeczna (świadczenia rodzinne) 1.826.492 1.817.495 99,5 

85213 
Pomoc społeczna (dotacja celowa na opłacenie 
składek ubezpieczeniowych za osoby 
pobierające zasiłki) 

54.403 54.403 100,0 

85214 Pomoc społeczna (dotacja celowa na zasiłki i 
pomoc w naturze) 

972.726 936.986 96,3 

85219 
Pomoc społeczna (dotacja celowa z budŜetu 
państwa na utrzymanie ośrodków pomocy 
społecznej) 

154.022 154.022 100,0 

85228 Odpłatność za usługi opiekuńcze  300 965 321,6 
85295 Pomoc społeczna pozostała działalność 76.626 62.495 81,6 

85401 Świetlice szkolne (dochody ze zlikwidowanego 
środka specjalnego) 

0 29  

85415 Pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 249.518 249.408 99,9 

90001 

Gospodarka komunalna (dotacja otrzymana ze 
środków EkoFunduszu, wpływ środków 
dot.2004r SAPARD, umorzenie poŜyczki w 
WFOŚiGW oraz dotacja z GFOŚ) 

1.203.720 1.434.442 119,17 

90095 Pozostała działalność 4.000 488 12,2 
92116 Biblioteki 8.794 8.794 100,0 

 Ogółem: 10.192.515 10.094.008 99,03 

 
W zakresie windykacji podatków oraz opłat z tytułu 

wieczystego uŜytkowania gruntów, dzierŜawy mienia 
komunalnego oraz sprzedaŜy mienia wystawiono 996 
upomnień dla osób fizycznych. Skierowano łącznie 81 
tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego celem 
przymusowego ściągnięcia naleŜności podatkowych. 
Sporządzono trzy wnioski o wpis do hipoteki 
przymusowej.  

W trakcie 2005 roku podatkowego wydano 2.436 
decyzji ustalających wysokość zobowiązania 
podatkowego w podatku rolnym i podatku od 
nieruchomości. W kwestii ulg ustawowych wydawanych 
na wniosek strony odnotowano 12 decyzji z tytułu kupna 
gruntów rolnych, 2 decyzje przyznające ulgę Ŝołnierską z 
tyt. odbywania słuŜby wojskowej. 

ObniŜenie górnych stawek podatkowych Uchwałą 
Rady Miejskiej spowodowało zmniejszenie wpływów o 
ogólną kwotę 474.604 zł., w tym: 
 
  - w podatku od nieruchomości na kwotę 420.781,- zł, 
 
  - w podatku rolnym na kwotę:     32.272,- zł, 
 
  - w podatku od posiadania psów na kwotę: 4.683,- zł, 
 
  - w podatki od środków transportowych:  16.868,- zł. 
 
Decyzje indywidualne dotyczące udzielonych ulg 
przedstawiają się następująco: 
 

1. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych 
wpłynęły 4 wnioski o udzielenie ulgi w postaci umorzenia 
zaległości podatkowych. We wszystkich przypadkach 
uwzględniono interes strony. Ogólna kwota umorzeń 
podatku od nieruchomości za 2005 rok wyniosła: 2.399,60 
zł (Irena i Władysław Ciesielscy - 229,90 zł; Zbigniew 
Gwoździewicz - 1.985,30, zł; Zielińska Danuta -  
107,80 zł). Ponadto wpłynęło 1 podanie w sprawie 
rozłoŜenia na raty spłaty zaległości podatkowych w 
podatku od nieruchomości, które zostało rozpatrzone 
pozytywnie.  
 

2. W podatku rolnym od osób fizycznych wpłynęły 23 
wnioski o udzielenie ulgi w postaci umorzenia zaległości 
podatkowych, z czego 5 wniosków załatwiono negatywnie 
zaś 18 wniosków pozytywnie na ogólną kwotę 3.651,20 zł 
(Teresa i Bogdan Stalewscy - 386,- zł; Anna Myszka 
101,90 zł; Bogusław Nowak - 355,10 zł; Ewa i Wiesław 
Srafiej - 512,30 zł; Wiesław Zięba - 200,70 zł; Henryka 
Sparzak - 100,40 zł; Marek Hejdukiewicz - 280,90 zł; 
Henryk Radziwoń - 665,70; Stanisław Łubiński - 464,70 zł; 
Józef Kostek - 122,40 zł; Genowefa Kaczka - 115,90 zł). 
Oprócz wniosków o umorzenie wpłynęło 7 podań w 
sprawie rozłoŜenia na raty spłaty zaległości podatkowej w 
podatku rolnym - 6 rozpatrzono pozytywnie natomiast 1 
negatywnie. Ponadto wpłynął jeden wniosek o umorzenie 
odsetek w kwocie 78,70 zł, który rozpatrzono pozytywnie. 
 

3. W podatku od nieruchomości od osób prawnych 
wpłynęły trzy wnioski o udzielenie ulgi uznaniowej w 
postaci umorzenia i zostały załatwione pozytywnie. 
Umorzono kwotę 33.570,90 zł dla „Lannen Polska” Spółka 
z o.o. w Tolkmicku, kwotę 238,30 Miejsko-Gminnemu 
Klubowi Sportowemu w Tolkmicku oraz kwotę 2.044,05 zł. 
Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „SILVA” przy ul. 
Młyńskiej w Tolkmicku. 
 

4. W podatku od posiadania psów wpłynęło pięć 
wniosków o umorzenie zaległości podatkowej, które 
zostały rozpatrzone pozytywnie, ogółem umorzono kwotę 
135,- zł. 
 

5. W podatku od środków transportowych wpłynęły 
dwa wnioski w tym: jeden o umorzenie zaległości w 
wysokości 2.020,20 zł. Pana Jarosława Szulc rozpatrzony 
pozytywnie; jeden o rozłoŜenie na raty zaległości, który 
równieŜ rozpatrzono pozytywnie. 
 

6. W podatku od spadków i darowizn umorzono kwotę 
611,80 zł. Pani Annie Guzy. 
 
3. Przychody 
 

W 2005 roku uruchamiano środki poŜyczkowe z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie zgodnie z umową  
Nr 572/2004/Wn14/OW-KW-KP/P z dnia 09.12.2004 r. na 
kwotę 1.536.000,- zł. PoŜyczkę zaciągnięto na 
kontynuację „Kompleksowego uregulowania gospodarki 
wodno-ściekowej w gminie” - Zlewnia C. W 2004 roku 
uruchomiono kwotę 242.070,31 zł. Pozostała kwota tj. 
1.293.929,69 zł została wykorzystana w 2005 roku. Po 
rozliczeniu zadania, zgodnie z treścią podpisanej umowy 
poŜyczkowej, 50% kwoty zostanie umorzone co nastąpi w 
I półroczu 2006 r.    
 
Wydatki: 
 
Na rok 2005 gmina Tolkmicko zaplanowała wydatki po 
zmianach w wysokości 14.063.570,- zł. Do końca roku 
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wydatkowano kwotę 13.239.683 zł co stanowi 94,14% 
załoŜeń planowych.  
PoniŜsze zestawienie obrazuje plan wydatków w 
poszczególnych działach oraz ich procentowe wykonanie 
na dzień 31.12.2005 r.: 
 

Lp. Dział Nazwa działu 
Plan 

wydatków 
Wykonanie 

w zł 

% 
wykonani

a 
1 010 Rolnictwo i łowiectwo 49.672 45.315 91,2 
2 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 20.923 19.468 93,0 
  elektryczność, gaz i wodę    

3 600 Transport i łączność 26.228 24.286 92,6 
4 630 Turystyka 2.000 0 0,0 
5 700 Gospodarka mieszkaniowa 236.625 221.691 93,7 
6 710 Działalność usługowa 32.967 31.933 96,9 
7 750 Administracja publiczna 1.142.389 1.135.731 99,4 

8 751 
Urzędy naczel. organów władzy 
państwowej kontroli, ochr. prawa 
oraz sądownictwa 

55.150 51.976 94,2 

9 754 
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciw poŜarowa 62.050 53.503 86,2 

10 756 

Dochody od osób prawnych, od os. 
fiz. i od innych jedn. niepos. osob. 
Prawnej oraz wydatki związane z 
ich poborem 

37.600 36.962 98,3 

11 757 Obsługa długu publicznego 455.800 455.451 99,9 
12 758 RóŜne rozliczenia 16.000 15.450 96,6 
13 801 Oświata i wychowanie 4.391.110 4.015.845 91,5 
14 851 Ochrona zdrowia 112.736 78.653 69,8 
15 852 Pomoc społeczna 3.772.203 3.539.884 93,8 
16 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 402.199 382.544 95,1 
17 900 Gosp. komunalna i ochrona środo. 2.769.104 2.660.130 96,1 

18 921 Kultura i ochrona dziedz. 
narodowego 

431.814 423.861 98,2 

19 926 Kultura fizyczna i sport 47.000 47.000 100,0 
  Razem: 14.063.570 13.239.683 94,14 

 
W trakcie wykonywania budŜetu starano się zachować 
priorytety w regulacji zobowiązań. W pierwszej kolejności 
regulowano zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, 
kredyty, poręczenia, realizacje umów itp. W dalszej części 
zostaną omówione większe wydatki w poszczególnych 
działach. 
 
1. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo. 
 

Plan 49.672,-zł wykonanie 45.315 zł, co stanowi 91,23%.   
Wydatki tego działu to w głównej mierze 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 
ekwiwalenty pracowników zatrudnianych w ramach 
porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy, stanowią one 
kwotę 28.454,91 zł. 

W dziale tym realizowane będzie zadanie inwestycyjne 
związane z budową wodociągu Brzeziny - Pogrodzie w 
2005 r. zapłacono kwotę 7.320,- zł za studium 
wykonalności oraz wniosek na pozyskanie środków 
unijnych w Programie Interreg III.  

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 
uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 5.600,- zł. 
 
2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę. 
 
 Plan 20.923,- zł - zaś 19.467,80 zł wykonania tj. 
93,04% planu Wydatki tego działu związane są z 
zadaniem inwestycyjnym pn. ”Przebudowa i rozbudowa 
Stacji Uzdatniania Wody w Tolkmicku”, w tym: 
 
  - 12.017,00 zł opracowanie studium wykonalności, 
 
  - 2.440,00 zł wniosek o pomoc finansową (ZPORR), 
 
  - 5.002,00 zł aktualizacja dokumentacji projektowej. 
 
3. Dział 600 Transport i Łączność. 
 

Plan 26.228,- zł wykonanie 24.286,09 zł stanowi to 
92,60%. Na główne wydatki tego działu składają się: 
 
  - ubezpieczenie dróg - 1.357,- zł, 
 
  - zakup usług remontowych (w tym: niwelacja terenu, 

przełoŜenie kabla -droga Suchacz - 12.530,- zł) - 
13.212,50- zł, 

 
  - studium wykonalności oraz wniosek na środki unijne 

na kontynuację zadania związanego z budową drogi w 
Kadynach w kierunku plaŜy - 6.100,- zł, 

 
  - wykonanie kładki nad rzeczką w Tolkmicku - 1.600,- zł. 
 
4. Dział 630 Turystyka 
 
 Plan 2.000,- zł wykonania nie było. 
 
5. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa. 
 

Plan 236.625,- zł wykonanie 221.691,03 zł, co stanowi 
93,69%. Wydatki tego działu stanowią: 
 
  - dotacja dla zakładu budŜetowego w wysokości - 

176.624,73 zł. Szczegółową analizę sporządził Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w likwidacji w 
Tolkmicku, 

 
  - wydatki związane z wyceną nieruchomości oraz opłaty w 

księgach wieczystych i wpisy do hipotek - 45.066,30 zł. 
 
6. Dział 710 Działalność usługowa. 
 

Plan 32.967,- zł wykonanie 31.932,79 zł, stanowi to 
96,86% i dotyczy usług geodezyjnych. 
 
7. Dział 750 Administracja Publiczna. 
  
Plan 1.142.389,- zł wykonanie 1.135.730,60 zł, co stanowi 
99,42%. Z działu tego przekazano 1.000,- zł na 
organizację DoŜynek Powiatowych w Markusach.  
 
  a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - wydatki tego 

rozdziału wynoszą 149.254,80 zł co stanowi 99,87% 
planu w wysokości 149.448,- zł i kształtują się 
następująco: 

 
- wynagrodzenia pracowników wraz z 

wynagrodzeniami dodatkowymi - 115.382,41 zł, 
- pochodne od wynagrodzeń - 21.829,16 zł, 
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych - 2.566,- zł, 
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, 

itp. - 3.782,78 zł, 
- zakup energii - 1.224,00 zł, 
- koszty rozmów telefonicznych, opłaty pocztowe itp. 

2.792,83 zł, 
- podróŜe słuŜbowe krajowe - 607,62 zł, 
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 300,- zł, 
- ekwiwalent za odzieŜ - 770,- zł. 

 
  b) Rozdział 75022 Rada Gminy, plan 56.700,- zł 

natomiast wykonanie 55.752,77 zł, co stanowi 98,33% 
planu  

 
- diety i wynagrodzenia radnych - 45.930,- zł, 
- zakup materiałów biurowych, czasopism i 

wyposaŜenia - 5.878,07 zł, 
- obsługa prawna i szkolenia - 2.234,- zł, 
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- delegacje - 66,50, 
- pozostałe wydatki - 1.644,20 zł (opłata pocztowa, 

naprawa drukarki i inne). 
 
  c) Rozdział 75023 Urzędy Gmin. Na plan 935.241,- zł 

wykonano 99,41% tj. 929.723,03 zł, z tego: 
 

- wynagrodzenia pracowników - 595.050,80 zł, 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 33.459,66 zł, 
- pochodne od wynagrodzeń - 109.906,91 zł, 
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych - 12.827,- zł, 
- podróŜe słuŜbowe - 14.026,37 zł, 
- materiały - 67.296,23 zł w tym: 

 
- olej opałowy - 24.064,- zł, 
- paliwo i części do samochodu (Volkswagen) - 

15.442,24 zł, 
- prenumerata( m.in. Dz. U, i M.P.) i ksiąŜki - 

4.973,63 zł, 
- materiały biurowe i wyposaŜenie - 7.236,86 zł, 
- tusz do drukarek i do ksero, części do sprzętu 

komputerowego, -2.230,44 zł, 
- środki bhp., środki czystości - 2.036,70 zł, 
- druki - 811,99 zł, 
- inne (puchary, słodycze dla dzieci, kwiaty, 

materiały do bieŜących napraw) - 10.500,37 zł. 
 

- zakup usług remontowych - 1.800,- zł, 
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 5.087,40, 
- pozostałe usługi - 79.270,51 zł. 
 

- rozmowy telefoniczne UMiG T-cko - 19.803,42 zł, 
- opłaty pocztowe - 17.568,50 zł, 
- obsługa prawna i informatyczna - 25.455,38 zł, 
- szkolenia - 7.615,60,- zł, 
- naprawy samochodu Volkswagen - 2.239,- zł, 
- pozostałe (naprawa ksero, ogłoszenia prasowe, 

opł.za depozyt, pieczątki) - 6.588,61 zł. 
 

- róŜne opłaty i składki - 5.372,- zł, 
- zakup energii - 5.555,35 zł, 
- ekwiwalenty za odzieŜ - 70,80 zł. 

 
8. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 
Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. 
 

Plan 55.150,- zł wykonanie - 51.976,47 zł = 83,52% 
 
  - wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców - 

1.020,- zł, 
  - wydatki związane z wyborami Prezydenta RP - 

26.682,81 zł, 
  - Wybory do Sejmu i Senatu - 16.152,35 zł, 
  - wydatki związane z przeprowadzonym referendum 

gminnym - 8.121,31 zł. 
 
9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa. 
 

Plan 62.050,- zł wykonanie 53.503,01 zł = 86,23%. 
 
  a) Rozdział 75412 Wydatki dotyczą ochotniczych straŜy 

poŜarnych. Plan 61.500,- zł. wykonanie - 52.953,01zł = 
86,10%. 

 
Wydatki kształtowały się następująco: 

 
- udział w akcjach ratowniczych - 12.940,92 zł, 

- zakup materiałów tj. paliwa, opału, części 
zamiennych do remontu samochodów, mundury, 
nagrody na organizacje konkurów i inne - 
20.288,81 zł, 

- energia elektryczna, woda - 3.784,36 zł, 
- zakup usług remontowych - 8.930,- zł, 
- zakup usług pozostałych i rozmowy telefoniczne - 

4.022,92 zł, 
- ubezpieczenie straŜaków, samochodów - 2.986,- zł. 

 
  c) Rozdział 75414 Obrona Cywilna. Na plan 550,- zł 

wykonano 550,- zł. tj. 100 %.  
 
10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem, Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i 
niepodatkowych naleŜności budŜetowych na plan  
37.600,- zł wykonano 36.961,90 zł tj. 98,30%, tego: 
 
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów - 

5.556,26 zł, 
  - zakup dwóch zestawów komputerowych - 7.997,10 zł, 
  - zakup materiałów biurowych - 2.000,18 zł, 
  - opłaty pocztowe - 4.414,50 zł, 
  - prowizje komornicze, wpisy do hipoteki, opłata 

windykacyjna - 16.993,86 zł. 
 
11. Dział 757 Obsługa długu publicznego. 
 

Plan 455.800,- zł wykonanie - 455.451,48 zł, co 
stanowi - 99,92%.  
 
  - wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych 

kredytów - 207.643,69 zł, 
  - z tytułu poręczenia poŜyczki dla Spółki Wodno - 

Ściekowej „Zalew Wiślany” naleŜność główna kwota - 
240.000,- zł, 

  - odsetki od poręczenia - 7.807,79 zł. 
 

Z tytułu poręczeń kredytu dla Spółki Wodno-Ściekowej 
pozostała do spłaty kwota naleŜności głównej 279.600 zł, 
przewidywany termin zakończenia spłaty 20 grudzień 
2006 roku. 
 
12. Dział 758 RóŜne rozliczenia. 
 

Plan 16.000,-zł, wykonanie 15.449,55 zł, co stanowi 
96,56%. 
 
  a) Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami 

samorządu terytorialnego. Wpłata z tytułu 
przynaleŜności do Związku Gmin Nadzalewowych, 
Związku Gmin Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego 
oraz Euroregion Bałtyk - 7.244,- zł,  

 
  b) Rozdział 75814 RóŜne rozliczenia finansowe. Wydatki 

dotyczą obsługi rachunków bankowych - 8.205,55 zł. 
 
13. Dział 801 Oświata i Wychowanie. 

 
Na plan 4.391.110,- zł wykonano 4.015.845,23 tj. 

91,45%. 
Szczegółowe informacje w sprawie wykonania 

budŜetu tego działu sporządzone zostały przez Zespół 
Obsługi Szkół oraz Przedszkole Miejskie w Tolkmicku. 
 
14. Dział 851 Ochrona zdrowia. Rozdział 85154 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
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Plan 112.736,- zł wykonanie 78.653,42 zł tj. 69,77%.  
 

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki 
kształtowały się jak niŜej: 
 
  - diety komisji alkohol. - 3.338,80 zł, 
  - zakup energii - 5.504,47 zł, 
  - zakup usług remontowych (wyremontowano 

pomieszczenie główne w świetlicy wiejskiej w 
Kadynach) - 14.000,- zł, 

  - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.077,23 zł, 
  - dofinansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci - 

10.267,54,- zł, 
  - zakup artykułów i sprzętu sportowego dla Klubu 

Sportowego „Tolkmicko” - 4.999,68 zł, 
  - dofinansowanie tzw. ”Ogródka Jordanowskiego” - 

3.034,92 zł, 
  - zakup skutera (Policja), drukarki oraz zestawu 

komputerowego dla MGOPS - 13.672,02, 
  - pozostałe wydatki związane głównie z utrzymaniem 

świetlic środowiskowych - 22.758,76 zł. 
 
15. Dział 852 Pomoc społeczna. 
 

Plan 3.772.203,- zł wykonanie 3.539.884,45 zł, co 
stanowi 93,84%. 

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 
którego informacja stanowi załącznik do niniejszego 
sprawozdania. 

Realizacja wydatków dotycząca świadczeń rodzinnych 
obsługiwana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta i 
Gminy. Plan tych świadczeń wynosił 1.836.508,- zł 
wykonanie 1.821.263,19 zł, co stanowi 99,17%. 
 
16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.  
  

Plan 402.199,- zł wykonanie 382.544,12 co stanowi 
95,11%. 

W zakresie tego działu informację przedłoŜyły Zespół 
Obsługi Szkół oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej realizujący zadanie związane z pomocą 
materialną dla uczniów tzw. stypendia.  
 
17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska. 

 
Plan 2.769.104,- zł wykonanie 2.660.129,77 zł, co 

stanowi 96,06%. 
 
  a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. 

Plan w wysokości 2.391.925,- zł, wykonanie 
2.335.789,30 zł co stanowi 97,65 %. Wydatki tego 
rozdziału w całości dotyczą wydatków inwestycyjnych 
na kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-
ściekowej w Gminie Tolkmicku,  

 
  b) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi Plan 

92.443,- zł, wykonanie 79.569,33 zł co stanowi 
86,07%. 

 
Wydatki tego rozdziału to: 

 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 

zatrudnionych w ramach umowy z PUP w 2004 r. 
wraz z pochodnymi - 1.731,16 zł, 

- wydatki związane ze usługami dotyczącymi 
oczyszczania - 77.597,92 zł, 

- pozostałe wydatki - 240,25 zł. 
 

  c) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 
gminach. Na plan 11.044,- zł wykonano 4.346,43 zł tj. 
39,36%. 

 
Kwota ta dotyczy głównie zakupu części i paliwa do 
maszyn tnących. Prace wykonane głównie przez 
pracowników interwencyjnych, 

 
  d) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, na 

plan 197.469,- zł wykonano 169.039,29 zł co stanowi 
85,60%, z tego: 

 
- zakup energii - 111.925,87 zł,    
- zakup usług związanych głównie z konserwacją 

oświetlenia ulicznego - 55.429,48 zł.  
 
  e) Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej plan 

11.004,- zł wykonanie 11.004 zł tj. 100,0%. Wydatki 
tego rozdziału stanowi dotacja dla ZGWŚ w 
Tolkmicku, 

 
  f) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska - plan 3.400,- zł wykonanie 2.554,68 zł, co 
stanowi 75,14%. Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat 
za emisję zanieczyszczeń, 

 
  g) Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan 61.819,- zł, 

wykonanie 57.826,74 zł, co stanowi 93,54%. Wydatki 
tego działu to: 

 
- przejęte przez Gminę zobowiązania związane z 

zajęciem komorniczym z wniosku E. Toporka 
przeciwko Spółce Wodno-Ściekowej „Zalew 
Wiślany” - 14.007,05 zł, 

- wiata w Tolkmicku - 3.055,82 zł, 
- badanie bilansu w Spółce BIO-ENERGIA - 4.880,- zł, 
- remont schodów w Ośrodku Zdrowia w Tolkmicku - 

3.000,- zł, 
- remont świetlicy w Kadynach - 11.000,- zł (w tym 

4.000,- zł środki własne Sołectwa Kadyny), 
- badanie psów podejrzanych o wściekliznę - 1.220,- zł, 
- wpłaty do wspólnot mieszkaniowych na fundusz 

remontowy - 4.820,66 zł, 
- wydatki jednostek pomocniczych jakimi są 

sołectwa i inne związane np. z wywozem 
nieczystości czy opróŜnianiem kabin toy toy - 
15.843,21 zł. 

 
18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 

Plan - 431.814,- zł, wykonanie - 423.860,76 zł co 
stanowi 98,16% z tego dotacje otrzymały: 
 
  - TOK   - 272.046,76 zł, 
  - Biblioteka   -151.814,- zł. 
 
Informacje przedłoŜone przez w/w instytucje kultury. 
 
19. Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport. 
 

Plan - 47.000 zł, wykonanie - 47.000,- zł co stanowi 
100,0%. 
 

Plan wydatków majątkowych na koniec 2005 roku 
został określony na kwotę 2.472.295,- zł, z tego 
wydatkowano kwotę 2.411.693,22 zł, został on zatem 
zrealizowany w 97,55%.  
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Rozchody 
 

W 2005 roku realizowano spłatę kredytu zaciągniętego 
w 2001 r. w wysokości 240.000 zł na wykup urządzeń 
pracujących na oczyszczalni ścieków, spłacono  
48.000,- zł - do spłaty pozostało 20.000 zł, która zostanie 
uregulowana w I kwartale 2006 r. 

Rozpoczęto spłatę poŜyczki zaciągniętej w 2004 roku 
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie na inwestycję związaną 
z przebudową i rozbudową istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Tolkmicku. PoŜyczkę tę zaciągnięto w kwocie 
719.952,21 zł, zaś po zakończeniu zadania kwota 
359.976,10 zł została umorzona. W 2005 roku spłacono 
kwotę 20.000,- zł, do spłaty pozostała zatem kwota 
339.976,11 zł.  

Ponadto kontynuowano spłaty dwóch poŜyczek 
zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W roku 
budŜetowym 2005 spłacono: 
 

1. Kwotę 128.000,- zł zaciągniętą na „Kompleksowe 
uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie” - 
Zlewnia B. Jest to poŜyczka zaciągnięta w 2003 roku w 
kwocie 1.280.000,- zł. We wrześniu 2005 roku uzyskano 
umorzenie tej poŜyczki w kwocie 256.000,- zł. Do spłaty w 
okresie 2006-2009 pozostała kwota 832.000,- zł. 
 

2. Kwotę 202.500,- zł zaciągniętą w 2003 roku w 
kwocie 1.359.447,83 na przebudowę i rozbudowę 
istniejącej oczyszczalni ścieków w Tolkmicku. Do spłaty w 
latach 2006-2009 pozostała kwota 1.089.447,83 zł. 
 
W lipcu 2005 roku dokonano spłaty kredytu zaciągniętego 
pod dofinansowanie z Programu SAPARD w kwocie 
361.616,- zł. 
Ogółem rozchody w 2005 roku to kwota 760.116,- zł. 
 
Analiza zadłuŜenia Gminy Tolkmicko na początek i koniec 
okresu sprawozdawczego. 
1 stycznia 2005 roku Gmina Tolkmicko rozpoczęła saldem 
zadłuŜenia w kwocie 6.374.761,31 zł. ZadłuŜenie to w 
stosunku do wykonanych dochodów w 2004 roku 
stanowiło 57,50 %. Na ogólną kwotę zadłuŜenia składały 
się kwoty: 
 
  - 68.000,00 zł w Banku Ochrony Środowiska w Elblągu - 

kredyt zaciągnięty w 2001 r. w wysokości 240.000 zł 
na wykup urządzeń pracujących na oczyszczalni 
ścieków, 

  - 361.616,- zł kredyt w Banku Spółdzielczym w 
Tolkmicku zaciągnięty pod dofinansowanie z 
Programu SAPARD, 

  - 1.759.999,97 zł kredyt w Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Gdańsku zaciągnięty w 2004 roku ze 
środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na 
budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w 
Tolkmicku, 

  - 1.216.000,00 zł poŜyczka zaciągnięta w 2003 roku w 
WFOŚiGW w Olsztynie na „Kompleksowe 
uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie” - 
Zlewnia B, 

  - 1.291.947,83 zł poŜyczka zaciągnięta w 2003 roku w 
WFOŚiGW w Olsztynie na przebudowę i rozbudowę 
istniejącej oczyszczalni ścieków w Tolkmicku, 

  - 359.976,11 zł poŜyczka zaciągnięta w 2004 roku w 
NFOŚiGW w Warszawie na przebudowę i rozbudowę 
istniejącej oczyszczalni ścieków w Tolkmicku, 

  - 242.070,31 zł poŜyczka zaciągnięta w 2004 roku w 
NFOŚiGW w Warszawie na „Kompleksowe 
uregulowanie gospodarki ściekowej w Gminie 
Tolkmicko” - I etap realizacyjny - Zlewnia C, 

  - 940.057,09 zł zobowiązania wymagalne Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji 
w Tolkmicku , z tego 848.122,51 wobec ZUS, 

 
  - 135.094,00 zł zobowiązania wymagalne Zakładu 

Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku. 
 

Na 31 grudnia 2005 roku saldo zadłuŜenia wyniosło 
7.040.675 zł. W stosunku do wykonanych dochodów 
wskaźnik zadłuŜenia wynosił 54,81%. Choć wskaźnik 
zadłuŜenia jest niŜszy niŜ na początku roku jednak ogólna 
kwota zadłuŜenia jest wyŜsza. Wzrost zadłuŜenia z tytułu 
kredytów i poŜyczek był planowany i związany jest z 
konsekwentną polityką inwestycyjną na terenie gminy. 
 
Z wymienionych powyŜej kredytów i poŜyczek salda na 
koniec roku przedstawiały się następująco: 
 
  - 20.000.- zł BOŚ - spłata 48.000,- zł, 
  - 0 zł BS O/Tolkmicko - spłata w lipcu 2005 roku, 
  - 1.759.999,97 zł BGK Gdańsk, 
  - 832.000 zł WFOŚiGW w Olsztynie - spłata 128.000,- zł 

i umorzenie 256.000,- zł, 
  - 1.089.447,83 zł WFOŚiGW w Olsztynie - spłata 

202.500,- zł, 
  - 339.976,11 zł NFOŚiGW w Warszawie - spłata 

20.000,- zł, 
  - 1.536.000 zł NFOŚiGW w Warszawie - przychód w 

kwocie 1.293.929,69 zł. 
 

Niestety niepokoi fakt wzrostu zobowiązań 
wymagalnych w zakładach budŜetowych i tak 
odpowiednio: 
 
   - 1.081.001,52 zł zobowiązania wymagalne Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji 
w Tolkmicku, z tego 902.734,09 wobec ZUS, 

  - 177.834,06 zł zobowiązania wymagalne Zakładu 
Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku, z tego 
56.643,02 wobec ZUS. 

 
Ponadto zobowiązania wymagalne powstały równieŜ w 

jednostkach budŜetowych: 
 
  - 68.758,85 zł Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tolkmicku, są to zobowiązania z tytułu 
dodatków mieszkaniowych, 

  - 135.657,00 zł Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku, są to 
zobowiązania wynikające z nieodprowadzonych kwot 
na fundusz świadczeń socjalny w palcówkach 
oświatowych. 

 
Analizując zobowiązania wymagalne z początku i 

końca 2005 roku to kwoty odpowiednio 1.075.151,09 i 
1.463.251,43, zatem wzrost zobowiązań wymagalnych w 
ciągu roku to kwota 388.100,34 zł. 
Podjęto kroki zmierzające do wyeliminowania tego typu 
sytuacji w latach kolejnych, polegające m.in. na 
szczegółowej analizie wydatków a w konsekwencji 
zmniejszeniu wnioskowanych przez jednostki planów 
wydatków na 2006 rok. 
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Załącznik Nr 1 
do Sprawozdania Burmistrza 
Tolkmicka 

 
Wydatki inwestycyjne w roku 2005 oraz źródła pochodzenia środków finansowych 
 

Lp. dział Nazwa zadania Środki 
własne JST 

Środki dotacyjne 
z Fundacji 

EkoFundusz 

Inne bezzwrotne 
środki 

finansowe 

Środki z 
kredytów i 
poŜyczek 

Ogółem 
wydatkowane 
środki w 2004 r. 

1. 01010 Budowa wodociągu Brzeziny - Pogrodzie 7.320    7.320 

2. 40002 Przebudowa i rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w Tolkmicku, 19.468    19.468 

3. 60016 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w 
Kadynach 

6.100    6.100 

4. 75647 Zakup dwóch zestawów komputerowych z 
oprogramowaniem. 

7.997    7.997 

5. 80110 DoposaŜenie sali gimnastycznej przy 
Gimnazjum w Tolkmicku         

  20.000  20.000 

6. 85154 Zakup skutera i sprzętu komputerowego 13.672    13.672 
7. 85212 Zakup drukarki   1.347  1.347 

6. 90001 Kompleks. ureg. gosp wodno-ściek. w 
gminie - Zlewnia C i pozostałe  221.455 782.104 38.300 1.293.930 2.335.789 

                            ogółem 276.012 782.104 59.647 1.293.930 2.411.693 
 
 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska za rok 2005 r. 
 

Stan funduszy na początek okresu sprawozdawczego przedstawiał się następująco: 
 
  - środki pienięŜne -    4.185  zł. 
 
  - naleŜności -     0. 
 
  - pozostałe środki obrotowe- 0 
 
  - zobowiązania -          0 
                                        -------------------- 
stan środków obrotowych netto 4.185  zł. 
 

Przychody 
Paragraf plan wykonanie 

2960 35.815 12.644 
 Ogółem                      35.815 12.644 

 
Przychody dotyczą przelewów redystrybucyjnych. 
 

Koszty i inne obciąŜenia 
Paragraf plan wykonanie 

4300 9.000 8.502 
6260 30.000 8.300 

 Ogółem                    40.000 16.802 
 
Na koszty składają się: 8.300 zł dotacja na dofinansowanie inwestycji pn. Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-
ściekowej w Gminie Tolkmicko; kwotę 6.466 zł przeznaczono na opracowanie gminnych programów: ochrony środowiska i 
gospodarki odpadami; kwotę 1.914,02 zł przeznaczono na wykonanie analizy wód podziemnych na nieczynnym wysypisku 
śmieci w Nowince; 123 zł prowizje za obsługę rachunku. 
 
Stan funduszy na koniec 2005 roku przedstawiał się następująco: 
 
  - środki pienięŜne -        27  zł. 
 
  - naleŜności -           0 
 
  - pozostałe środki obrotowe -      0 
 
  - zobowiązania -               0 
                                             -------------------- 
stan środków obrotowych netto    27  zł. 
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2577 

OBWIESZCZENIE 

Komisarza Wyborczego w Olsztynie 

z dnia 27 listopada 2006 r. 

 
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 

1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, 
z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,  
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r.  
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i  
Nr 159, poz. 1127) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 
2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i 
prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127,  
poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.) Komisarz Wyborczy w 
Olsztynie podaje do publicznej wiadomości wyniki 
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na 
obszarze województwa warmińsko-mazurskiego 
przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r., oraz w 
dniu 26 listopada 2006 r. 

 
Część I 

I. Dane ogólne dotycz ące wyborów wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa warmi ńsko-mazurskiego 
 
I. Głosowanie w dniu 12 listopada 2006 r. 
 

1. Wybierano łącznie 116 wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast spośród 415 zgłoszonych kandydatów, 
w tym w 5 gminach i miastach, w których zarejestrowano 
tylko jednego kandydata. 
 

2. Uprawnionych do głosowania było 1 130 041 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania), 522 402 wyborców, to jest 46,23% 
uprawnionych do głosowania. 
 

4. Ogółem głosów oddano (liczba kart waŜnych) 521 961. 
 

5. Głosów waŜnych oddano 510 023, to jest 97,71% 
ogólnej liczby głosów oddanych. 
 

6. Głosów niewaŜnych oddano 11 938, to jest 2,29% 
ogólnej liczby głosów oddanych.  
 
II. Ponowne głosowanie w dniu 26 listopada 2006 r. 
 

1. Wybierano łącznie 46 wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast spośród 92 zgłoszonych kandydatów, 
w tym w 0 gminach i miastach był tylko jeden kandydat. 
 

2. Uprawnionych do głosowania było 441 523 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania), 175 258 wyborców, to jest 39,69% 
uprawnionych do głosowania. 
 

4. Ogółem głosów oddano (liczba kart waŜnych) 175 222. 
 

5. Głosów waŜnych oddano 172 053, to jest 98,19% 
ogólnej liczby głosów oddanych. 
 

6. Głosów niewaŜnych oddano 3 169, to jest 1,81% 
ogólnej liczby głosów oddanych. 

 
7. Z powodów określonych w art. 4 ust. 4 ustawy o 

bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta, termin ponownego głosowania odroczono do dnia 
10 grudnia 2006 r. w 1 następujących gminach: 
  1) Lubawa, iławski.  
 
III. Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydent ów 
miast 

 
1. Wybierano łącznie 116 wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast, z czego: 
  a) w głosowaniu w dniu 12 listopada 2006 r. 116 wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast, 
  b) w ponownym głosowaniu w dniu 26 listopada 2006 r. 

46 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
 

2. Wybrano łącznie 115 wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast, w tym: 
 
  1) 98 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do  

20 tys. mieszkańców, z czego: 
a) w głosowaniu w dniu 12 listopada 2006 r. 61 

wójtów i burmistrzów, 
b) w ponownym głosowaniu w dniu 26 listopada  

2006 r. 37 wójtów i burmistrzów, 
 
  2) 15 burmistrzów, prezydentów miast w gminach 

liczących powyŜej 20 tys. mieszkańców, z czego: 
a) w głosowaniu w dniu 12 listopada 2006 r. 6 

burmistrzów, 
b) w ponownym głosowaniu w dniu 26 listopada  

2006 r. 9 burmistrzów, prezydentów miast, 
 
  3) 2 burmistrzów i prezydentów miast w miastach na 

prawach powiatu, z czego: 
a) w głosowaniu w dniu 12 listopada 2006 r. 2 

prezydentów miast, 
b) w ponownym głosowaniu w dniu 26 listopada  

2006 r. 0. 
 

3. W głosowaniu w dniu 12 listopada 2006 r. nie 
wybrano wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 47 
gminach i miastach, w tym z następujących powodów: 
 
  1) nie przeprowadzono wyborów w 0 gminach i miastach, 

w których nie zarejestrowano Ŝadnego kandydata na 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w tym: 
a) 0 w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 
b) 0 w gminach liczących powyŜej 20 tys. mieszkańców, 
c) 0 w miastach na prawach powiatu. 

 
  2) w 0 gminach i miastach zarejestrowano tylko jednego 

kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 
który w wyniku głosowania nie uzyskał więcej niŜ 
połowy waŜnie oddanych głosów za wyborem, w tym: 
a) 0 w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 
b) 0 w gminach liczących powyŜej 20 tys. mieszkańców, 
c) 0 w miastach na prawach powiatu. 

 
4. W 46 gminach i miastach, w tym: 
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  a) 37 w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 
  b) 9 w gminach liczących powyŜej 20 tys. mieszkańców, 
  c) 0 w miastach na prawach powiatu,  
przeprowadzono ponowne głosowanie w dniu 26 listopada 
2006 r., z uwagi na nieuzyskanie przez kandydata na 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wymaganej 
większości waŜnie oddanych głosów za wyborem w 
głosowaniu przeprowadzonym w dniu 12 listopada 2006 r. 
 

5. W 0 gminach i miastach w ponownym głosowaniu 
nie został wybrany wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 
poniewaŜ nie uzyskał większości waŜnych głosów za jego 
wyborem. 
 

6. Łącznie - z powodu braku kandydatów oraz 
nieuzyskania przez kandydata więcej niŜ połowy głosów 
waŜnych za jego wyborem - w 0 gminach i miastach nie 
dokonano wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast, z czego: 
  1) 0 w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 
  2) 0 w gminach liczących powyŜej 20 tys. mieszkańców, 
  3) 0 w miastach na prawach powiatu. 
 

7. W gminach, o których mowa w pkt 3 i 5 nie 
dokonano wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast i, w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 20 
czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, 
burmistrza i prezydenta miasta, wyboru dokonają rady 
gmin. 
 

8. W 1 gminach odroczono ponowne głosowanie do dnia 
10 grudnia 2006 r. (art. 4 ust. 4 ustawy o bezpośrednim 
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta). 
 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast na obszarze województwa 
warmi ńsko-mazurskiego 

 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA BARTOSZYCE 

 
1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 

 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym,  wymaganą 

liczbę głosów uzyskał NAŁĘCZ Krzysztof Franciszek 
zgłoszony przez KWW INICJATYWA NIEZALEśNYCH. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

20 999 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 6 308 wyborców, co stanowi 30,04% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA GÓROWA IŁAWECKIEGO 
 

1. Wyboru dokonano,  poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym,  wymaganą 

liczbę głosów uzyskał BUBEŁA Jerzy zgłoszony przez 
KKW SLD + SDPL + PD + UP LEWICA I DEMOKRACI. 
 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

3 751 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 877 wyborców, co stanowi 50,04% 
uprawnionych do głosowania. 
 
 

WYBORY WÓJTA GMINY BARTOSZYCE 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał GUT Jadwiga zgłoszony przez 
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

8 453 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 3 267 wyborców, co stanowi 38,65% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA GMINY I MIASTA BISZTYNEK 

 
1. Wyboru dokonano,  poniewaŜ: 

 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WÓJCIK Jan zgłoszony przez 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNA 
GMINA. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

5 627 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 453 wyborców, co stanowi 43,59% 
uprawnionych do głosowania.  
 
WYBORY WÓJTA GMINY GÓROWO IŁAWECKIE 
 

1. Wyboru dokonano,  poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym,  wymaganą 

liczbę głosów uzyskał OLSZEWSKA-ŚWITAJ BoŜena 
Jadwiga zgłoszony przez KWW GÓROWSKA MAŁA 
OJCZYZNA. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

5 840 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 476 wyborców, co stanowi 42,40% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA I GMINY S ĘPOPOL 
 

1. Wyboru dokonano,  poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał GÓRECKA Dorota Zofia 
zgłoszony przez KWW "MOśNA INACZEJ". 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

5 580 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 442 wyborców, co stanowi 43,76% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 7 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MROZIŃSKI Henryk zgłoszony przez 
KWW PS. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 
14 163 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 7 033 wyborców, co stanowi 49,66% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY BRANIEWO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym,  wymaganą 

liczbę głosów uzyskał PRZYBOROWSKI Wincenty 
Marian zgłoszony przez KKW SLD + SDPL + PD + UP 
LEWICA I DEMOKRACI. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

4 836 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 973 wyborców, co stanowi 40,80% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK  
 

1. Wyboru dokonano,  poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał LEWAŃSKA Krystyna Ryszarda 
zgłoszony przez KWW STRAśACY. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

3 024 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 628 wyborców, co stanowi 53,84% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY LELKOWO 
 

1. Wyboru dokonano,  poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał POPIEL Stanisław zgłoszony przez 
KWW PS. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

2 542 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1493 wyborców, co stanowi 58,73% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA PIENIĘśNA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał KIEJDO Kazimierz zgłoszony 
przez KWW NASZ DOM-GMINA PIENIĘśNO. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

5 735 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 606 wyborców, co stanowi 45,44% 
uprawnionych do głosowania. 
 
 
 

WYBORY WÓJTA GMINY PŁOSKINIA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał KOWALSKI Zbigniew Andrzej 
zgłoszony przez KWW PS. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

2 081 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 092 wyborców, co stanowi 52,47% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY WILCZ ĘTA 
 

1. Wyboru dokonano,  poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SZCZERBA Bogusław zgłoszony 
przez KWW BOGUSŁAWA SZCZERBA. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

2 523 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 444 wyborców, co stanowi 57,23% 
uprawnionych do głosowania.  
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA DZIAŁDOWO 

 
1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 

 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał MAZURKIEWICZ Bronisław 
zgłoszony przez KWW BRONISŁAWA 
MAZURKIEWICZA. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

17 016 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 5 504 wyborców, co stanowi 32,35% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław 
zgłoszony przez KWW S "UL". 
 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

7 330 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 3 908 wyborców, co stanowi 53,32% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał PRZYBORSKI Jan Zygmunt 
zgłoszony przez KWW "NASZA GMINA JANA 
PRZYBORSKIEGO". 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 
5 565 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 3 261 wyborców, co stanowi 58,60% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA LIDZBARKA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał ROGOWSKI Jan zgłoszony 
przez KWW BLOK BEZPARTYJNY. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

11 496 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 3 971 wyborców, co stanowi 34,54% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY PŁO ŚNICA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał NIEDŹWIECKI Mieczysław 
Michał zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW WYBORY 2006. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

4 690 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 971 wyborców, co stanowi 42,03% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY RYBNO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał LIGMAN Edmund zgłoszony przez 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY RYBNO. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

5512 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 3 067 wyborców, co stanowi 55,64% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY ELBL ĄG 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach jedyny kandydat NOWACZYK Grzegorz 

zgłoszony przez KWW GRZEGORZA NOWACZYKA 
uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

5 235 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 694 wyborców, co stanowi 32,36% 
uprawnionych do głosowania. 
 
 
 

WYBORY WÓJTA GMINY GODKOWO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GRZYWALSKI Janusz zgłoszony 
przez KWW NASZA GMINA GODKOWO. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

2 749 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 369 wyborców, co stanowi 49,80% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY GRONOWO ELBL ĄSKIE 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał LEWICKI Aleksander zgłoszony przez 
KWW "PRZYJAZNA GMINA GE". 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

3819 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 801 wyborców, co stanowi 47,16% 
uprawnionych do głosowania.  
 
WYBORY WÓJTA GMINY MARKUSY 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WIELESIK Wacław zgłoszony przez 
KWW "NASZA GMINA MARKUSY". 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

3 052 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 372 wyborców, co stanowi 44,95% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY MILEJEWO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał JANUSZ Ryszard zgłoszony przez 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE 
JUTRO. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

2 272 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 192 wyborców, co stanowi 52,46% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA I GMINY MŁYNARY 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał SEMMERLING OSOWSKA 
Jadwiga Regina zgłoszony przez KWW STRAśY 
POśARNYCH. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 
3 500 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 087 wyborców, co stanowi 59,63% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA PASŁ ĘKA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ŚNIECIKOWSKI Wiesław Grzegorz 
zgłoszony przez KW "PASŁĘCZANIE". 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

15 535 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 6 447 wyborców, co stanowi 41,50% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY RYCHLIKI 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał KIEJDO Henryk zgłoszony 
przez KWW - "SZANSA". 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

3 261 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 530 wyborców, co stanowi 46,92% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA TOLKMICKA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał LEMANOWICZ Andrzej 
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ DLA GMINY. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

5 173 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 097 wyborców, co stanowi 40,54% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY PREZYDENTA MIASTA EŁKU 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał ANDRUKIEWICZ Tomasz 
Mariusz zgłoszony przez KWW DOBRO WSPÓLNE 
2006. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

44 060 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 13 246 wyborców, co stanowi 
30,06% uprawnionych do głosowania. 
 
 
 

WYBORY WÓJTA GMINY EŁK 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał POLKOWSKI Antoni zgłoszony 
przez KW SAMOOBRONA RP. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

7 736 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 790 wyborców, co stanowi 36,07% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY KALINOWO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał LITWICKI Henryk zgłoszony 
przez KWW HENRYKA LITWICKIEGO. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

5 358 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 240 wyborców, co stanowi 41,81% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY PROSTKI 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ORŁOWSKI Mirosław zgłoszony przez 
KWW DOBRO WSPÓLNE 2006. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

5 771 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 665 wyborców, co stanowi 46,18% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY STARE JUCHY 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał JURKOWSKA-KAWAŁKO Ewa Dorota 
zgłoszony przez KWW EWY JURKOWSKIEJ-
KAWAŁKO. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

3 239 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 098 wyborców, co stanowi 64,77% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA GI śYCKA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał PIOTROWSKA Jolanta 
zgłoszony przez KWW RAZEM GIśYCKO. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 
24 344 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 7 864 wyborców, co stanowi 32,30% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY GI śYCKO 
 

1. Wyboru dokonano,  poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SIEROŃSKI Andrzej Włodzimierz 
zgłoszony przez KWW "NIEZALEśNI GMINY 
GIśYCKO". 
 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

6 026 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2817 wyborców, co stanowi 46,75% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY KRUKLANKI 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał GŁADKOWSKI Władysław 
zgłoszony przez KKW SLD + SDPL + PD + UP 
LEWICA I DEMOKRACI. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

2 472 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 051 wyborców, co stanowi 42,52% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY MIŁKI 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał WĄSIAKOWSKI Stanisław 
zgłoszony przez KWW "NOWOCZESNA WIEŚ". 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

3 054 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1817 wyborców, co stanowi 59,50% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał KARPIŃSKI Józef zgłoszony 
przez KWW "GMINA RYN 2006". 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

4 869 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 966 wyborców, co stanowi 40,38% 
uprawnionych do głosowania. 
 
 

WYBORY WÓJTA GMINY WYDMINY 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał PIELUCHOWSKI Tomasz 
zgłoszony przez KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ". 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

5 323 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 796 wyborców, co stanowi 52,53% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA IŁAWY 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PTASZNIK Włodzimierz zgłoszony 
przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

26 505 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 11108 wyborców, co stanowi 
41,91% uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA LUBAWA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał STANDARA Edmund Antoni 
zgłoszony przez KWW EDMUNDA STANDARY. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

7 259 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 3 678 wyborców, co stanowi 50,67% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY IŁAWA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał HARMACIŃSKI Krzysztof zgłoszony 
przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW-
WSPÓLNA GMINA. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

8 725 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 4 258 wyborców, co stanowi 48,80% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA KISIELIC 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KOPROWIAK Tomasz zgłoszony 
przez KWW STRAś - GMINA - ROZWÓJ. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 
4 826 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 613 wyborców, co stanowi 54,14% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA GMINY I MIASTA SUSZ 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał SADOWSKI Jan Adam 
zgłoszony przez KWW FORUM SAMORZĄDOWE 
SUSZ. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

9 848 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 4 966 wyborców, co stanowi 50,43% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA ZALEWA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał HARDYBAŁA Bogdan 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

5 730 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 3 284 wyborców, co stanowi 57,31% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA K ĘTRZYN 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał HEĆMAN Krzysztof Wiesław 
zgłoszony przez KWW KĘTRZYN - 2000. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

23 905 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 9 077 wyborców, co stanowi 37,97% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY BARCIANY 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą, liczbę 

głosów uzyskał WIŚNIEWSKI Łukasz Jakub zgłoszony 
przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW B JAK 
BARCIANY. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

5 573 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 762 wyborców, co stanowi 49,56% 
uprawnionych do głosowania. 
 
 

WYBORY WÓJTA GMINY K ĘTRZYN 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał JAROSIK Sławomir Marek 
zgłoszony przez KWW MIĘDZYGMINNE FORUM 
SAMORZĄDOWE. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

6 483 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 680 wyborców, co stanowi 41,34% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA KORSZE 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał OSTROWSKI Ryszard 
zgłoszony przez KWW INICJATYWA. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

8 552 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 931 wyborców, co stanowi 34,27% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA RESZEL 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SZYPULSKI Zdzisław Stanisław 
zgłoszony przez KWW RESZELSKIE FORUM 
SAMORZĄDOWE. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

6 904 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 893 wyborców, co stanowi 41,90% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY SROKOWO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ANDRUSZKIEWICZ Franciszek 
zgłoszony przez KWW MIĘDZYGMINNE FORUM 
SAMORZĄDOWE. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

3 418 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 698 wyborców, co stanowi 49,68% 
uprawnionych do głosowania. 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA LIDZBARKA 
WARMIŃSKIEGO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym,  wymaganą 

liczbę głosów uzyskał WAJS Artur Ryszard zgłoszony 
przez KWW WARMIA-NASZA MAŁA OJCZYZNA. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

13 477 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 4 796 wyborców, co stanowi 35,59% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY KIWITY 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał BEKIESZCZUK Zygmunt Józef 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 
WSPÓLNOTA TERYTORIALNA. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

2 760 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 491 wyborców, co stanowi 54,02% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMI ŃSKI 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SROKA Krystyna Alicja zgłoszony 
przez KW WSPÓLNOTA TERYTORIALNA. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

5 278 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 469 wyborców, co stanowi 46,78% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY LUBOMINO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach jedyny kandydat MAZUR Andrzej Jan 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA 
TERYTORIALNA uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

2 833 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 038 wyborców, co stanowi 36,64% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA I GMINY ORNETA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał OŁTUSZEWSKI Andrzej 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 
WSPÓLNOTA TERYTORIALNA. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

10 267 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 4 575 wyborców, co stanowi 44,56% 
uprawnionych do głosowania. 
 

WYBORY BURMISTRZA MIASTA MR ĄGOWA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SIEMIENIEC Otolia Anna zgłoszony 
przez KWW MRĄGOWSKIEJ WSPÓLNOTY 
SAMORZĄDOWEJ. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

17 907 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 8 141 wyborców, co stanowi 45,46% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał JAKUBOWSKI Piotr Zbigniew 
zgłoszony przez KWW PIOTRA JAKUBOWSKIEGO. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

6 885 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 3 649 wyborców, co stanowi 53,00% 
uprawnionych do głosowania.  
 
WYBORY WÓJTA GMINY MRĄGOWO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KRASIŃSKI Jerzy Wiesław zgłoszony 
przez KWW J. KRASIŃSKIEGO. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

5 866 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 530 wyborców, co stanowi 43,13% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY PIECKI 

 
1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 

 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał JARCZEWSKA Maria zgłoszony 
przez KWW M. JARCZEWSKIEJ. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

6 049 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 3 240 wyborców, co stanowi 53,56% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY SORKWITY 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WOŁKOWICZ Piotr zgłoszony przez 
KWW PIOTRA WÓŁKOWICZA. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 
3 681 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 285 wyborców, co stanowi 62,08% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY JANOWIEC KO ŚCIELNY 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach jedyny kandydat PUCHALSKA Danuta 

Stanisława zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 
WSPÓLNOTA TERYTORIALNA uzyskał wymaganą 
liczbę głosów. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

2 735 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 725 wyborców, co stanowi 63,07% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY JANOWO  
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SZYMAŃSKI Waldemar Adam 
zgłoszony przez KWW "GOSPODARNOŚĆ". 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

2 287 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 345 wyborców, co stanowi 58,81% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY KOZŁOWO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał JANKOWSKI Jacek zgłoszony 
przez KWW MŁODZI. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

4 845 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 3 159 wyborców, co stanowi 65,20% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA NIDZICA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą, 

liczbę głosów uzyskał SZYPULSKI Dariusz zgłoszony 
przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 2006. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

17 220 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 6 720 wyborców, co stanowi 39,02% 
uprawnionych do głosowania. 
 
 
 

WYBORY BURMISTRZA NOWEGO MIASTA 
LUBAWSKIEGO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 6 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KOPICZYŃSKA Alina zgłoszony przez 
KWW LUDZIE ZIEMI NOWOMIEJSKIEJ. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

8 655 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 4 560 wyborców, co stanowi 52,69% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY BISKUPIEC 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał TOMASZEWSKI Kazimierz zgłoszony 
przez KOMITET WYBORCZY PSL. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

7 456 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 3 527 wyborców, co stanowi 47,30% 
uprawnionych do głosowania.  
 
WYBORY WÓJTA GMINY GRODZICZNO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KONICZ Kazimierz zgłoszony przez 
KW SAMOOBRONA RP. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

4 809 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 745 wyborców, co stanowi 57,08% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY KURZ ĘTNIK 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ANDRZEJEWSKA Zofia zgłoszony 
przez KOMITET WYBORCZY PSL. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

6 735 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 3 021 wyborców, co stanowi 44,86% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY NOWE MIASTO 
LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał TRĄPCZYŃSKI Roman zgłoszony 
przez KWW ROMANA TRĄPCZYŃSKIEGO. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 
5 873 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 777 wyborców, co stanowi 47,28% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał śUKOWSKA Helena zgłoszony przez 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW H. śUKOWSKIEJ. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

4 352 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 893 wyborców, co stanowi 43,50% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA OLECKA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał OLSZEWSKI Wacław zgłoszony przez 
KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

17 006 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 6 801 wyborców, co stanowi 39,99% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał TRUS Janina zgłoszony przez 
KOMITET WYBORCZY PSL. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

3 206 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 193 wyborców, co stanowi 37,21% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY WIELICZKI 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał JAKIMOWICZ Jan zgłoszony przez 
KWW "WSPÓLNY CEL WIELICZKI". 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

2 676 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 241 wyborców, co stanowi 46,38% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA BARCZEWA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał NITKOWSKI Lech Jan zgłoszony 
przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

12 627 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 4 369 wyborców, co stanowi 34,60% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA BISKUPIEC 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SAMORAJCZYK ElŜbieta Halina 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

15 373 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 7 102 wyborców, co stanowi 46,20% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA DOBREGO MIASTA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał TRZASKOWSKI Stanisław Grzegorz 
zgłoszony przez KWW NIEZALEśNI PONAD 
PODZIAŁAMI. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

12 774 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 6 095 wyborców, co stanowi 47,71% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY DYWITY 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał SZYDŁO Jacek Tomasz 
zgłoszony przez KWW "WSPÓLNA GMINA" 2006. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

6 979 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 3 218 wyborców, co stanowi 46,11% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MAŁKOWSKI Zbigniew Marek 
zgłoszony przez KWW PRZYJAZNA GMINA. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

4 170 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 051 wyborców, co stanowi 49,18% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA JEZIORAN 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
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  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 
liczbę głosów uzyskał LESZCZYŃSKI Maciej 
zgłoszony przez KWW MACIEJA LESZCZYŃSKIEGO. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

6 328 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 506 wyborców, co stanowi 39,60% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY JONKOWO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GIECKO Wojciech zgłoszony przez 
KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

4 375 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 247 wyborców, co stanowi 51,36% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY KOLNO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach jedyny kandydat DUDA Henryk Kazimierz 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
HENRYKA DUDY uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

2 836 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 185 wyborców, co stanowi 41,78% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA OLSZTYNKA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał STEGIENKO Mirosław Wojciech 
zgłoszony przez KWW "NASZA GMINA OLSZTYNEK". 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

10619 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 4 383 wyborców, co stanowi 41,28% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY PURDA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał LASKOWSKI Jerzy zgłoszony 
przez KWW "WSPÓLNA SPRAWA - GMINA PURDA". 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

5 914 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 795 wyborców, co stanowi 30,35% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY STAWIGUDA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 

  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał MARCINKIEWICZ Teodozy Jerzy 
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE 
SAMORZĄDOWE NASZA GMINA. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

3 914 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 943 wyborców, co stanowi 49,64% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY ŚWIĄTKI 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SYPIAŃSKI Janusz zgłoszony przez 
KWW WSPÓLNA GMINA. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

3 198 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 592 wyborców, co stanowi 49,78% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał NOSEWICZ Jan zgłoszony przez 
KKW SLD + SDPL + PD + UP LEWICA I DEMOKRACI. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

27 309 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 9 568 wyborców, co stanowi 35,04% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BŁASZKIEWICZ Tadeusz zgłoszony 
przez KWW TADEUSZA BŁASZKIEWICZA. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

3 452 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 893 wyborców, co stanowi 54,84% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY GRUNWALD 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KACPRZYK Henryk Jan zgłoszony przez 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GRUNWALD". 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

4415 osób. 
 
3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 

karty do głosowania) 2 285 wyborców, co stanowi 51,76% 
uprawnionych do głosowania. 
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WYBORY WÓJTA GMINY ŁUKTA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał LEONOWICZ Jan zgłoszony przez 
KWW "NASZA GMINA ŁUKTA". 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

3 327 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 822 wyborców, co stanowi 54,76% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY MAŁDYTY 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SMOLAK Antoni zgłoszony przez 
KWW ANTONIEGO SMOLAKA. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

5171 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 415 wyborców, co stanowi 46,70% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIŁAKOWO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GAWRYLUK Aleksander zgłoszony 
przez KKW SLD + SDPL + PD + UP LEWICA I 
DEMOKRACI. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

4 612 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 172 wyborców, co stanowi 47,09% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SKOLMOWSKI Zbigniew zgłoszony 
przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
"PRZYSZŁOŚĆ". 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

4 009 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2112 wyborców, co stanowi 52,68% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MORĄGA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SOBIERAJSKI Tadeusz Zbigniew 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY "ZGODA I 
ROZWÓJ 2006". 
 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

19 713 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 9 712 wyborców, co stanowi 49,27% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY OSTRÓDA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BRZEZIN Gustaw Marek zgłoszony 
przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GI P. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

11 664 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 5 297 wyborców, co stanowi 45,41% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał SZUMOWSKI Ryszard 
Sławomir zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA 
SAMORZĄDOWA. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

9 393 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 4 824 wyborców, co stanowi 51,36% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA ORZYSZA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ALESZCZYK Jan zgłoszony przez 
KOMITET WYBORCZY PSL. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

7 625 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 3 760 wyborców, co stanowi 49,31% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA PISZA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym, wymaganą 

liczbę głosów uzyskał ALICKI Jan zgłoszony przez 
KWW PS JANA ALICKIEGO. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

21 319 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 9810 wyborców, co stanowi 46,02% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA I GMINY RUCIANE-
NIDA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
- w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GRYCIUK Leszek Marek zgłoszony 
przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

7 018 osób. 
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3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 3 900 wyborców, co stanowi 55,57% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA SZCZYTNO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał GÓRSKA Danuta zgłoszony 
przez KOMITET WYBORCZY PSL. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

20 981 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 8 101 wyborców, co stanowi 38,61% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał FRĄCZEK Tadeusz Edward 
zgłoszony przez KWW NIEZALEśNI GMINY 
DŹWIERZUTY. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

5 399 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 3 229 wyborców, co stanowi 59,81% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY JEDWABNO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BUDNY Włodzimierz Ignacy zgłoszony 
przez KWW "NASZA GMINA" JEDWABNO. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

2 859 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 696 wyborców, co stanowi 59,32% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA MIASTA PASYM 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MIUS Bernard Piotr zgłoszony przez 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BERNARDA 
MIUSA. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

4 020 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 496 wyborców, co stanowi 62,09% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY ROZOGI  
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ZAPERT Józef zgłoszony przez KWW 
"SAMORZĄDNA GMINA". 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

4316 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 222 wyborców, co stanowi 51,48% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY SZCZYTNO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WOJCIECHOWSKI Sławomir 
zgłoszony przez KWW NIEZALEśNI. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

7 932 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 4 274 wyborców, co stanowi 53,88% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach, w głosowaniu ponownym , wymaganą 

liczbę głosów uzyskał PABICH Janusz Sylwester 
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ, PRACA-
PRZYSZŁOŚĆ. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

4716 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 866 wyborców, co stanowi 39,57% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY WIELBARK 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach jedyny kandydat ZAPADKA Grzegorz 

zgłoszony przez KWW CZAS NA WIELBARK uzyskał 
wymaganą liczbę głosów. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

4 954 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 2 272 wyborców, co stanowi 45,86% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MILUSKI Władysław zgłoszony przez 
KWW POROZUMIENIE. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

3 347 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 903 wyborców, co stanowi 56,86% 
uprawnionych do głosowania.  
 
WYBORY WÓJTA GMINY DUBENINKI 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ZIELIŃSKI Ryszard zgłoszony przez 
KWW "JEDNOŚĆ DUBENINKI". 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

2615 osób. 
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3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 157 wyborców, co stanowi 44,24% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY BURMISTRZA GOŁDAPI 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MIROS Marek Aleksander zgłoszony 
przez KWW GOŁDAP RAZEM. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

15 626 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 7 427 wyborców, co stanowi 47,53% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY BUDRY 

 
1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 

  - w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał MARKIEWICZ Józef zgłoszony przez 
KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

2 537 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 349 wyborców, co stanowi 53,17% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY WÓJTA GMINY POZEZDRZE 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SUPRANOWICZ Marzenna Jolanta 
zgłoszony przez KWW GMINA - WSPÓLNE DOBRO. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

2 836 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 1 541 wyborców, co stanowi 54,34% 
uprawnionych do głosowania. 

WYBORY BURMISTRZA WĘGORZEWA 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 6 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PIWOWARCZYK Krzysztof Andrzej 
zgłoszony przez KWW KRZYSZTOFA PIWOWARCZYKA. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

14 238 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 5611 wyborców, co stanowi 39,41% 
uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY PREZYDENTA MIASTA ELBL ĄG 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SŁONINA Henryk zgłoszony przez KKW 
SLD + SDPL + PD + UP LEWICA I DEMOKRACI. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

99 999 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 38215 wyborców, co stanowi 
38,22% uprawnionych do głosowania. 
 
WYBORY PREZYDENTA MIASTA OLSZTYN 
 

1. Wyboru dokonano , poniewaŜ: 
  - w wyborach spośród 7 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MAŁKOWSKI Czesław Jerzy 
zgłoszony przez KWW "PO PROSTU OLSZTYN". 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 

133 779 osób. 
 

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano 
karty do głosowania) 58 984 wyborców, co stanowi 
44,09% uprawnionych do głosowania. 

 
Komisarz Wyborczy 
Zbigniew Paturalski 

 


