
ZARZĄDZENIE NR 145/06 

Wójta Gminy Turo śl 

z dnia 8 marca 2006 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r. 

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
/Dz. U.   nr 249, poz. 2104  / zarządzam, co następuje:  

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Turośl za 2005 r., 

według którego: 
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 11.271.120 zł. 

               Wykonanie – 11.066.469 zł. 

               zgodnie z załącznikiem nr 1  

3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 11.269.343 zł. 

              Wykonanie – 11.230.743 zł. 

              zgodnie z załącznikiem nr 2 

 

§ 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji 
rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4, 

§ 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2005 rok zgodnie z 
załącznikiem Nr 5. 

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać: 

1) Radzie Gminy Turośl 

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży. 

 

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

 
 

 

Wójt Gminy 

                                                                                                       Piotr Niedbała 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia            
Nr 145/06 Wójta Gminy Turośl                   
z dnia 8 marca 2006 r. 

 
 
Dział 
 

 
Rozdział 

 
     § 

 
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 

Plan na     
2005 r. 

 Wykonanie 
w 2005 roku 

    % 
 (5:6) 

1 2 3 4 5 6 7 

010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  280.224 273.995 98 
 01010  INFRASTRUKTURA 

WODOCIĄGOWA I 
SANITACYJNA      

 
280.224 

 
273.995 

 
98 

  0690 Wpływy z różnych opłat 4.500 3.000 67 
  0830 Wpływy z usług  61.500 56.771 92 
  6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 

na finansowanie lub dofinansowanie  
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych 

 
 

214.224 

 
 

214.224 

 
 

100 

020   LEŚNICTWO 2.572 2.516 98 
 02001  GOSPODARKA LEŚNA  2.572 2.516 98 
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy 2.572 2.516 98 

600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 424.999 424.999  
 60014  DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 15.000 15.000 100 
  6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

 
 

15.000 

 
 

15.000 

 
 

100 

 60016  DROGI PUBLICZNE GMINNE 30.000 30.000 100 
  2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 

na realizację zadań bieżących jednostek 
sektora finansów publicznych 

 
30.000 

 
30.000 

 
100 

 60078  USUWANIE SKUTKÓW KLĘŚK 
ŻYWIOŁOWYCH 

379.999 379.999 100 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

379.999 379.999 100 

630   TURYSTYKA 100 88 88 
 63095  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 100 88 88 
  0830 Wpływy z usług 100 88 88 

750   ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA 

78.891 77.217 98 

 75011  URZĘDY WOJEWÓDZKIE 64.850 64.881 100 
  0690 Wpływy z różnych opłat 850 881 104 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

 
64.000 

 
64.000 

 
100 

 75023  URZĘDY GMIN 14.041 12.336 88 
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  0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za 

czynności urzędowe 
100 100 100 

  0690 Wpływy z różnych opłat 13.741 12.036 88 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 200 200 100 

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

 
19.625 

 
19.220 

 
98 

 75101  URZĘDY NACZELNYCH 
ORGANÓW  WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA 

 
780 

 
780 

 
100 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

 
780 

 
780 

 
100 

 75107  WYBORY PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

12.334 12.064 98 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

 
12.334 

 
12.064 

 
98 

 75108  WYBORY DO SEJMU I SENATU 6.511 6.376 98 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

 
6.511 

 
6.376 

 
98 

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

 
 

1.228.281 

 
 

1.089.465 

 
 

89 

 75601  WPŁYWY Z PODATKU 
DOCHODOWEGO OD OSÓB 
FIZYCZNYCH 

 
4.550 

 
2.295 

 
50 

  0350 Podatek od działalności gospodarczej 
osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej 

 
4.500 

 
2.245 

 
50 

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 

50 50 100 

 75615  WPŁYWY Z PODATKU 
ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, 
PODATKU OD CZYNNOŚCI 
CYWILNOPRAWNYCH, 
PODATKÓW I OPŁAT 
LOKALNYCH  OD OSÓB 
PRAWNYCH I INNYCH 
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYC 

 
 
 
 

490.443 

 
 
 
 

424.007 

 
 
 
 

86 

  0310 Podatek od nieruchomości 386.000 331.143 86 
  0320 Podatek rolny 313 317 101 
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  0330 Podatek leśny 103.500 91.545 88 
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 430 430 
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 
 

600 572 95 

 75616  WPŁYWY Z PODATKU 
ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO 
PODATKU OD SPADKÓW I 
DAROWIZN,  PODATKU OD 
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNY 
ORAZ PODATKÓW I OPŁAT 
LOKALNYCH  OD OSÓB 
FIZYCZNYCH 

 
 
 

297.526 

 
 
 

225.875 

 
 
 

76 

  0310 Podatek od nieruchomości 147.757 112.387 76 
  0320 Podatek rolny 53.000 42.294 80 
  0330 Podatek leśny 18.750 13.543 72 
  0340 Podatek od środków transportowych 23.000 18.867 82 
  0360 Podatek od spadków i darowizn 2.030 828 40 
  0430 Wpływy z opłaty targowej 4 4 100 
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 45.000 33.024 73 
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 
7.985 4.928 62 

 75618  WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT 
STANOWIĄCYCH DOCHODY 
JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO NA 
PODSTAWIE  USTAW 

 
 

104.985 

 
 

93.455 

 
 

89 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 42.600 34.115 80 
  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu 
62.385 59.340 95 

 75621  UDZIAŁY GMIN W PODATKACH 
STANOWIĄCYCH DOCHÓD 
BUDŻETU PAŃSTWA 

 
330.777 

 
343.833 

 
104 

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 325.377 337.402 104 
  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5.400 6.431 119 

758   RÓŻNE ROZLICZENIA 6.354.628 6.354.489 100 
 75801  CZĘŚĆ OŚWIATOWA 

SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA 
JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO 

 
4.027.729 

 
4.027.729 

 
100 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.027.729 4.027.729 100 
 75807  CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA 

SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA 
GMIN 

 
2.304.317 

 
2.304.317 

 
100 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.304.317 2.304.317 100 
 75814  RÓŻNE ROZLICZENIA 

FINANSOWE 
500 361 72 

  0920 Pozostałe odsetki 500 361 72 
 75831  CZĘŚĆ RÓWNOWAŻACA 

SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA 
GMIN 

 
22.082 

 
22.082 

 
100 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 22.082 22.082 100 

801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 

1.101.907 1.098.963 100 

 80101  SZKOŁY PODSTAWOWE 1.088.487 1.087.719 100 
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy 32.780 32.012 98 
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  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 
 
 

 
5.707 

 
5.707 

 
100 

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

 
700.000 

 
700.000 

 
100 

  6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych własnych gmin 

 
350.000 

 
350.000 

 
100 

 80113  DOWOŻENIE UCZNIÓW DO 
SZKÓŁ 

 
13.000 

 
10.764 

 
82 

  0830 Wpływy z usług 13.000 10.764 82 
 80114  ZESPOŁY OBSŁUGI 

EKONOMICZNO 
ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 

 
320 

 
380 

 
119 

  0830 Wpływy z usług 320 380 119 
 80195  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 100 100 100 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

 
100 

 
100 

 
100 

852   POMOC  SPOŁECZNA 
 

1.332.438 1.327.667  

 85212  ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ 
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 
EMERYTALNE I RENTOWE Z 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

 
960.000 

 
957.242 

 
100 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

 
 

960.000 

 
 

957.242 

 
 

100 

 85213  SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE 
ZDROWOTNE OPŁACANE ZA 
OSOBY POBIERAJĄCE 
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
 

6.870 

 
 

6.600 

 
 

96 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

 
6.870 

 
6.600 

 
96 

 85214  ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 
ORAZ SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

 
200.368 

 
198.625 

 
99 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

 
86.700 

 
85.150 

 
98 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

 
113.668 

 
113.475 

 
100 

 85219  OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 98.000 98.000 100 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

 
98.000 

 
98.000 

 
100 
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 85295  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 67.200 67.200 100 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 
 

 
67.200 

 
67.200 

 
100 

854   EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

271.344 271.344 100 

 85415  POMOC MATERIALNA DLA 
UCZNIÓW 

271.334 271.344 100 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

 
271.334 

 
271.334 

 
100 

900   GOSPODARKA 
KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

124.279 102.692 83 

 90001  GOSPODARKA ŚCIEKOWA 
 I OCHRONA WÓD 

31.720 30.500 96 

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

 
 

31.720 

 
 

30.500 

 
 

96 

 90020  WPŁYWY I WYDATKI 
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 
ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA 
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 

 
500 

 
443 

 
89 

  0400 Wpływy z opłaty produktowej 500 443 89 
 90095  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 92.059 71.749 78 
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy 77.800 60.053 77 
  0830 Wpływy z usług 11.665 9.013 77 
  0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów  

i składników majątkowych 
1.700 1.789 105 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 894 894 100 

921   KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

51.832 23.814 46 

 92109  DOMY I OŚRODKI KULTURY, 
ŚWIETLICE I KLUBY 

44.832 16.814 38 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 12 14 117 
  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

 
3.500 

 
3.500 

 
100 

  2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu 
województwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień 
(umów) miedzy jednostkami samorządu 
terytorialnego  

 
 

13.300 

 
 

5.840 

 
 

44 

  2390 Wpływy do budżetu ze środków 
specjalnych 

7.460 7.460 100 

  6298 Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin 

20.560 - - 

 92116  BIBLIOTEKI 7.000 7.000 100 
  2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące realizowane 
przez gminę na podstawie porozumień z 

 
7.000 

 

 
7.000 

 
7.000 
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organami administracji rządowej 

 
 

 
R A Z E M 

 
11.271.120 

 
11.066.469 

 
98 

 
 

                                                                            
Załącznik nr 2 do 
Zarządzenia Nr 145/06 Wójta 
Gminy Turo śl z dnia 8 marca 
2006 r. 

 
Dział 
 

 
Roz-
dział 

 
    § 

 
Poz 

 
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 

 
Plan na 
2005 r. 

 
 Wykonanie   
  w 2005 r. 

 
    % 
 
(6:7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

010    ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 460.540 460.533 100 
 01010   INFRASRTUKTURA 

WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA 
WSI 

 
439.965 

 
439.959 

 
100 

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.081 12.081 100 
  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 1.913 1.913 100 
  4120  Składki na Fundusz Pracy 294 291 99 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia 6.571 6.571 100 
  4260   Zakup energii 22.275 22.274 100 
  4300  Zakup usług pozostałych 1.602 1.601 100 
  4410  Podróże służbowe krajowe 34 33 97 
  4430  Różne opłaty i składki 326 326 100 
  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
733 733 100 

  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 394.136 394.136 100 
 01030   IZBY ROLNICZE 831 830 100 
  2850  Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 

wysokości 2% uzyskanych wpływów z 
podatku rolnego 

 
831 

 
830 

 
100 

 01038   Rozwój obszarów wiejskich 12.500 12.500 100 
  2310  Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego 

 
12.500 

 
12.500 

 
100 

 01095   POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7.244 7.244 100 
  4300  Zakup usług pozostałych 7.244 7.244 100 

400    WYTWARZANIE I 
ZAOPATRYWANIE W ENERGI Ę 
ELEKTRYCZN Ą, GAZ I WODĘ 

 
72.653 

 
72.650 

 
100 

 40001   DOSTARCZANIE CIEPŁA 63.151 63.150 100 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia 6.651 62.650 100 
  4300  Zakup usług pozostałych 500 500 100 
 40002   DOSTARCZANIE WODY 9.502 9.500 100 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia 623 622 100 
  4260  Zakup energii 6.044 6.043 100 
  4300  Zakup usług pozostałych 800 800 100 
  4430  Różne opłaty i składki 2.035 2.035 100 

600    TRANSPORT I  ŁĄCZNOŚĆ 982.464 982.412 100 
 60014   DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 24.822 24.822 100 
  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24.822 24.822 100 
 60016   DROGI PUBLICZNE GMINNE 354.879 354.875 100 
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  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.494 28.493 100 
  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2013 2013 100 
  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 4.105 4.104 100 
  4120  Składki na Fundusz Pracy 712 712 100 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia 64.720 64.719 100 
  4270  Zakup usług remontowych 228.622 228.622 100 
  4300  Zakup usług pozostałych 25.142 25.141 100 
  4430  Różne opłaty i składki 338 338 100 
  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
733 733 100 

 60078   USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK 
ŻYWIOŁOWYCH 

602.763 602.715 100 

  4270  Zakup usług remontowych 602.763 602.715 100 

630    TURYSTYKA 492 491 100 
 63095   POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 492 491 100 
  4260  Zakup energii 483 482 100 
  4430  Różne opłaty i składki 9 9 100 

710    DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 23.320 23.320 100 
 71014   OPRACOWANIA GEODEZYJNE I 

KARTOGRAFICZNE 
23.320 23.320 100 

  4300  Zakup usług pozostałych 23.320 23.320 100 

750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA 987.906 987.552 100 
 75011   URZĘDY WOJEWÓDZKIE 87.553 87.552 100 
  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 66.442 66.442 100 
  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.834 4.833 100 
  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 11.254 11.254 100 
  4120  Składki na Fundusz Pracy 1.724 1.724 100 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia 1.312 1.312 100 
  4410  Podróże służbowe krajowe 520 520 100 
  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
1.467 1.467 100 

 75022   RADY GMIN 37.278 37.124 100 
  3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34.946 34.793 100 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia 2.332 2.331 100 
 75023   URZĘDY GMIN 863.075 862.876 100 
  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 489.210 489.209 100 
  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.927 31.927 100 
  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 81.809 81.809 100 
  4120  Składki na Fundusz Pracy 13.239 13.239 100 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia 47.006 46.955 100 
  4260  Zakup energii 6.734 6.734 100 
  4300  Zakup usług pozostałych 92.091 91.946 100 
  4410  Podróże służbowe krajowe 8.866 8.865 100 
  4430  Różne opłaty i składki 1.209 1.209 100 
  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
10.938 10.938 100 

  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.046 80.045 100 

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

19.625 19.220 98 

 75101   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA 

 
780 

 
780 

 
100 

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia 200 200 100 
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  4300  Zakup usług pozostałych 580 580 100 
 75107   WYBORY  PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
12.334 12.064 98 

  3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.560 7.290 96 
  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 95 95 100 
  4120  Składki na Fundusz Pracy 14 14 100 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia 1.335 1.335 100 
  4300  Zakup usług pozostałych 2.330 2.330 100 
  4410  Podróże służbowe krajowe 1.000 1.000 100 
 75108   WYBORY DO SEJMU I SENATU 6.511 6.376 98 
  3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.375 3.240 96 
  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 95 95 100 
  4120  Składki na Fundusz Pracy 14 14 100 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia 902 902 100 
  4300  Zakup usług pozostałych 1.651 1.651 100 
  4410  Podróże służbowe krajowe 474 474 100 

754    BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

57.961 57.957 100 

 75412   OCHOTNICZE STRAŻE  POŻARNE 57.961 57.957 100 
  3020  Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń 
6.923 6.922 100 

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.474 23.474 100 
  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 922 921 100 
  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 4.197 4.196 100 
  4120  Składki na Fundusz Pracy 645 645 100 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia 14.333 14.333 100 
  4260  Zakup energii 87 86 100 
  4300  Zakup usług pozostałych 1.991 1.991 100 
  4410  Podróże służbowe krajowe 355 355 100 
  4430  Różne opłaty i składki 4.301 4.301 100 
  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
733 733 100 

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

39.809 39.473  99 

 75647   POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I 
NIEPODATKOWYCHNALEŻNOŚCI 
BUDŻETOWYCH  

39.809 39.743 100 

  3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.735 10.399 97 
  4100  Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 29.074 29.074 100 

757    OBSŁUGA DŁUGU 
PUBLICZNEGO 

58.000 57.147 99 

 75702   OBSŁUGA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 
POŻYCZEK JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 
58.000 

 
57.147 

 
99 

  8070  Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 
papierów wartościowych oraz pożyczek i 
kredytów 

 
58.000 

 
57.147 

 
99 
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801    OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.617.199 5.611.437 100 
 80101   SZKOŁY PODSTAWOWE 3.886.005 3.881.566 100 
  3020  Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń 
142.845 142.845 100 

  3260  Inne formy pomocy dla uczniów 5.707 5.707 100 
  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.545.820 1.545.318 100 
  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 111.606 111.605 100 
  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 312.450 312.361 100 
  4120  Składki na Fundusz Pracy 43.915 43.915 100 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  192.000 191.512 100 
  4240  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 
417 417 417 

  4260  Zakup energii 31.934 29.377 92 
  4300  Zakup usług pozostałych 72.500 72.068 99 
  4410  Podróże służbowe krajowe 2.226 2.225 100 
  4430  Różne opłaty i składki 3.867 3.867 100 
  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
104.718 104.718 100 

  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.316.000 1.315.631 100 
 80103   Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych   
157.853 157.852 100 

  3020  Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń 

11.923 11.923 100 

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 106.602 106.602 100 
  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.269 8.269 100 
  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 19.241 19.240 100 
  4120  Składki na Fundusz Pracy 2.905 2.905 100 
  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
8.913 8.913 100 

 80110   GIMNAZJA 1.040.072 1.040.046 100 
  3020  Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń 
54.424 54.424 100 

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 640.739 640.738 100 
  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.592 47.591 100 
  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 127.824 127.824 100 
  4120  Składki na Fundusz Pracy 17.978 17.978 100 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  72.300 72.280 100 
  4240  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 
405 405 100 

  4260  Zakup energii 18.757 18.756 100 
  4300  Zakup usług pozostałych 14.597 14.596 100 
  4410  Podróże służbowe krajowe 811 810 100 
  4430  Różne opłaty i składki 2.552 2.551 100 
  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
42.093 42.093 100 

 80113   DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 319.825 318.531 100 
  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 110.087 110.087 100 
  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.521 8.521 100 
  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 20.326 20.326 100 
  4120  Składki na Fundusz Pracy 2.853 2.852 100 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  156.533 156.533 100 
  4300  Zakup usług pozostałych 9.950 9.158 92 
  4410  Podróże służbowe krajowe 167 166 100 
  4430  Różne opłaty i składki 8.455 7.955 94 
  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
2.933 2.933 100 

 80114   ZESPOŁYOBSŁUGI EKONOMICZNO 
ADMINISTRACYJNEJ  SZKÓŁ 

172.625 172.623 100 
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  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 109.552 109.552 100 
  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.859 7.859 100 
  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 18.456 18.455 100 
  4120  Składki na Fundusz Pracy 2.729 2.729 100 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  22.163 22.163 100 
  4300  Zakup usług pozostałych 5.038 5.038 100 
  4410  Podróże służbowe krajowe 2.837 2.836 100 
  4430  Różne opłaty i składki 227 227 100 
  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
3.764 3.764 100 

 80146   DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE 
NAUCZYCIELI 

20.085 20.085 100 

  4300  Zakup usług pozostałych 16.539 16.539 100 
  4410  Podróże służbowe krajowe 3.546 3.546 100 
 80195   POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 20.734 20.734 100 
  4300  Zakup usług pozostałych 402 402 100 
  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
20.332 20.332 100 

851    OCHRONA ZDROWIA 62.385 62.385 100 
 85154   PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 62.385 62.385 100 
  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.874 15.874 100 
  4040   Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.125 1.125 100 
  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 2.932 2.932 100 
  4120  Składki na Fundusz Pracy 411 411 100 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  5.660 5.660 100 
  4300  Zakup usług pozostałych 2.940 2.940 100 
  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
367 367 100 

  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33.076 33.076 100 

852    POMOC  SPOŁECZNA 1.491.843 1.486.159 100 
 85212   ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE 
EMERYTALNE I RENTOWE Z 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

 
960.000 

 
957.241 

 
100 

  3110  Świadczenia społeczne 926.712 924.034 100 

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.206 11.206 100 

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 7.257 7.257 100 

  4120  Składki na Fundusz Pracy 276 275 100 

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  2.625 2.625 100 

  4300  Zakup usług pozostałych 11.924 11.843 99 
 85213   SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE 

ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY 
POBIERAJĄCE NIEKTÓRE 
ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
6.870 

 
6.600 

 
96 

  4130  Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.870 6.600 96 
 85214   ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 

ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNE 

 
207.047 

 
205.303 

 
99 

  3110  Świadczenia społeczne 207.047 205.303 99 
 85215   DODATKI MIESZKANIOWE 25.959 25.959 100 
  3110  Świadczenia społeczne 25.959 25.959 100 
 85219   OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 153.680 153.577 100 
  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  100.486 100.485 100 
  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.080 9.080 100 
  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 18.008 18.006 100 
  4120  Składki na Fundusz Pracy 2.850 2.850 100 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  7.197 7.197 100 
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  4260  Zakup energii 1.391 1.391 100 
  4300  Zakup usług pozostałych 8.584 8.484 99 
  4410  Podróże służbowe krajowe 339 339 100 
  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
2.933 2.933 100 

  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.812 2.812 100 
 85228   USŁUGI OPIEKUŃCZE I 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI 
OPIEKUŃCZE 

63.087 62.279 99 

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 45.566 44.892 99 
  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.893 4.892 100 
  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 6.902 6.786 98 
  4120  Składki na Fundusz Pracy 1.326 1.309 99 
  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
4.400 4.400 100 

 85295   POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  75.200 75.200 100 
  3110  Świadczenia społeczne 75.200 75.200 100 

854    EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

663.419 663.417 100 

 85401   ŚWIETLICE SZKOLNE 392.075 392.073 100 
  3020  Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń 
12.534 12.534 100 

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 284.369 284.369 100 
  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.922 20.921 100 
  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 50.663 50.663 100 
  4120  Składki na Fundusz Pracy 7.408 7.407 100 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia 126 126 100 
  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
16.053 16.053 100 

 85415   POMOC MATERIALNA DLA 
UCZNIÓW 

271.344 271.344 100 

  3240  Stypendia dla uczniów 257.777 257.777 100 
  3260  Inne formy pomocy dla uczniów 13.567 13.567 100 

900    GOSPODARKA KOMUNALNA I 
OCHRONA ŚRODOWISKA  

449.047 444.968 99 

 90001   GOSPODARKA ŚCIEKOWA I 
OCHRONA WÓD 

30.500 30.500 100 

  6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

30.500 30.500 100 

 90015   OŚWITLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG  67.311 67.311 100 
  4260  Zakup energii 42.445 42.445 100 
  4300  Zakup usług pozostałych 24.866 24.866 100 
 90095   POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 351.236 347.157 99 
  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 161.435 158.373 98 
  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.948 19.948 100 
  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 28.813 28.254 98 
  4120  Składki na Fundusz Pracy 4.998 4.998 100 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia 94.398 94.228 100 
  4260  Zakup energii 662 377 51 
  4300  Zakup usług pozostałych 16.773 16.773 100 
  4410  Podróże służbowe krajowe 2.500 2.497 100 
  4430  Różne opłaty i składki 7.961 7.961 100 
  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
13.748 13.748 100 

921    KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

272.680 252.022 92 
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 92109   DOMY I OŚRODKI KULTURY, 
ŚWIETLICE I KLUBY 

164.168 143.515 87 

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 63.197 63.195 100 
  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.026 5.026 100 
  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 12.579 12.573 100 
  4120  Składki na Fundusz Pracy 1.935 1.935 100 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia 32.185 32.185 100 
  4260  Zakup energii 3.230 3.228 100 
  4300  Zakup usług pozostałych 21.206 21.170 100 
  4410  Podróże służbowe krajowe 2.050 2.003 98 
  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
2.200 2.200 100 

  6068  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych  

20.560 - - 

 92116   BIBLIOTEKI 108.512 108.507 100 
  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 64.209 64.209 100 
  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.165 5.163 100 
  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 11.920 11.920 100 
  4120  Składki na Fundusz Pracy 1.817 1.816 100 
  4210  Zakup materiałów i wyposażenia 6.928 6.927 100 
  4240  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 
13.606 13.605 100 

  4300  Zakup usług pozostałych 2.269 2.269 100 
  4410  Podróże służbowe krajowe 948 948 100 
  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
1.650 1.650 100 

926    KULTURA FIZYCZNA I SPORT 10.000 9.600  96 
 92605   ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 

FIZYCZNEJ I SPORTU 
10.000 9.600 96 

  3240  Stypendia oraz inne formy pomocy dla 
uczniów 

2.400 2.400 100 

  4300  Zakup usług pozostałych 7.600 7.200 95 
 
 

 
R A Z E M 

 
11.269.343 

 
11.230.743 

 
100 
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Załącznik nr 3 do 
Zarządzenia Nr 145/06 Wójta 
Gminy Turo śl z dnia 8 marca 
2006 r. 

 

 

Dział Rozdział § Plan dochodów 

 na 2005 rok 

Wykonanie 

dochodów 

 w 2005 r. 

% 

 

 

750 

 

751 

 

 

 

852 

 

75011 

 

75101 

75107 

75108 

 

85212 

85213 

85214 

 

 

2010 

 

2010 

2010 

2010 

 

2010 

2010 

2010 

 

64.000 

 

780 

12.334 

6.511 

 

960.000 

6.870 

86.700 

 

64.000 

 

780 

12.064 

6.376 

 

957.242 

6.600 

85.150 

 

100 

 

100 

100 

98 

 

100 

96 

98 

    

1.137.195 

 

 

1.132.212 

 

100 

 

 

 

Wójt Gminy 
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Piotr Niedbała 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 4 do 
Zarządzenia Nr 145/06 Wójta 
Gminy Turo śl z dnia 8 marca 
2006 r. 

 

Dział Rozdział § Plan wydatków     

na 2005 rok 

Wykonanie wydatków   

w 2005 r. 

% 

 

 

750 

 

 

 

 

 

 

 

751 

 

 

75011 

 

 

 

 

 

 

75011750117501175011    

75101 

 

 

4010 

4040 

4110 

4120 

4210 

4410 

4440 

 

4210 

4300 

 

47.869 

3.745 

8.933 

1.341 

607 

368 

1.137 

64.00064.00064.00064.000    

200 

580 

 

47.869 

3.745 

8.933 

1.341 

607 

368 

1.137 

64.00064.00064.00064.000    

200 

580 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100100100100    

100 

100 
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852 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75101751017510175101    

75107 

 

 

 

 

 

75107751077510775107    

75108 

 

 

 

 

 

75108751087510875108    

 

85212 

 

 

 

 

 

85212852128521285212    

85213 

85213852138521385213    

85214 

85214852148521485214    

 

 

3030 

4110 

4120 

4210 

4300 

4410 

 

3030 

4110 

4120 

4210 

4300 

4410 

 

 

3110 

4010 

4110 

4120 

4210 

4.300 

 

4130 

 

3110 

 

 

780780780780    

7.560 

95 

14 

1.335 

2.330 

1.000 

12.33412.33412.33412.334    

3.375 

95 

14 

902 

1.651 

474 

6.5116.5116.5116.511    

 

926.712 

11.206 

7.257 

276 

2.625 

11.924 

960.000960.000960.000960.000    

6.870 

6.8706.8706.8706.870    

86.700 

86.70086.70086.70086.700    

 

780780780780    

7.290 

95 

14 

1.335 

2.330 

1.000 

12.06412.06412.06412.064    

3.240 

95 

14 

902 

1.651 

474 

6.3766.3766.3766.376    

 

924.035 

11.206 

7.257 

276 

2.625 

11.843 

957.242957.242957.242957.242    

6.600 

6.6006.6006.6006.600    

85.150 

85.15085.15085.15085.150 

100100100100    

96 

100 

100 

100 

100 

100 

98 

96 

100 

100 

100 

100 

100 

98989898    

 

100 

100 

100 

100 

100 

99 

100100100100    

96 

96969696    

98 

98989898 
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R a z e mR a z e mR a z e mR a z e m    

    

1.137.1951.137.1951.137.1951.137.195    

    

1.132.2121.132.2121.132.2121.132.212    

    

100100100100    

    

 

 

Wójt Gminy 

Piotr Niedbała 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 5 do 
Zarządzenia Nr 145/06 Wójta 
Gminy Turo śl z dnia 8 marca 
2006 r. 

 

 

S P R A W O Z D A N I ES P R A W O Z D A N I ES P R A W O Z D A N I ES P R A W O Z D A N I E    
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z wykonania budz wykonania budz wykonania budz wykonania budżżżżetu gminy Turoetu gminy Turoetu gminy Turoetu gminy Turośśśśl za  2005 rl za  2005 rl za  2005 rl za  2005 r    

 

Budżet Gminy Turośl na 2005 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy 

Turośl     Nr XVII/93/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku i wynosił po stronie dochodów 

7.880.237 zł., a po stronie wydatków 7.640.455 zł. Nadwyżkę w kwocie 239.782 zł. 

przeznaczono na spłatę kredytów długoterminowych.  

W 2005 r. ulegał on korekcie polegającej między innymi na zwiększaniu planu 

dochodów      i wydatków jak również zmniejszaniu planu dochodów i wydatków.  

Zmiany budżetu dokonywane były następującymi aktami prawnymi: 

• zarządzeniem nr 89/05 Wójta Gminy Turośl z dnia 11 marca 2005 r. dokonano 

zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków w kwocie 108.000 zł.  

• uchwałą Nr XVIII/100/05 Rady Gminy z dnia 21 marca 2005 r. zwiększono 

plan dochodów o kwotę 517.014 zł. i wydatków o kwotę 555.019 zł. oraz 

dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków w kwocie 71.847 zł.. 

Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 38.005 zł. stanowi przychód z 

trzeciej transzy pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

• Uchwałą Nr XIX/105/05 Rady Gminy Turośl z dnia 28.04.2005 r. zwiększono 

plan dochodów i wydatków o 272.931 zł. oraz dokonano zwiększeń i 

zmniejszeń w planie wydatków w kwocie 50.000 zł..  

• zarządzeniem nr 96/05 z 25 maja 2005 r. dokonano zwiększeń i zmniejszeń w 

planie wydatków w kwocie 52.000 zł.  

• uchwałą nr XX/107/05 z dnia 28.06.2005 r. zwiększono plan dochodów i 

wydatków o kwotę 730.000 zł., oraz dokonano zwiększeń i zmniejszeń w 

planie wydatków w kwocie 13.140 zł. 

• zarządzeniem nr 101/05 z 30 czerwca 2005 r. dokonano zwiększeń i 

zmniejszeń w planie wydatków w kwocie 52.000 zł.  
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• zarządzeniem nr 103/05 z 7.07. 2005 r. dokonano zwiększeń i zmniejszeń w 

planie wydatków w kwocie 59.000 zł.  

• uchwałą nr XXI/110/05 z dnia 28.08.2005 r. zwiększono plan dochodów i 

wydatków o kwotę 538.101 zł., oraz dokonano zwiększeń i zmniejszeń w 

planie dochodów w kwocie 6.900 zł. oraz w planie wydatków w kwocie 79.170 

zł. 

• zarządzeniem nr 116/05 z 14.09. 2005 r. dokonano zwiększeń i zmniejszeń w 

planie wydatków w kwocie 200.000 zł.  

• uchwałą nr XXII/115/05 z dnia 15.09.2005 r. zwiększono plan dochodów o 

kwotę 247.958 zł  i wydatków o kwotę 447.958 zł. zł., oraz dokonano 

zwiększeń i zmniejszeń w planie   wydatków w kwocie 200.000  zł. 

• zarządzeniem nr 117/05 z 19.09. 2005 r. dokonano zwiększeń i zmniejszeń w 

planie wydatków w kwocie 112.500 zł.  

• zarządzeniem nr 119/05 z 22.09. 2005 r. zwiększono plan dochodów i 

wydatków o kwotę 3.375 zł. oraz dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie 

wydatków w kwocie 78.995 zł.  

• zarządzeniem nr 120/05 z 30.09. 2005 r. zwiększono plan dochodów i 

wydatków o kwotę 11.470 zł. oraz dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie 

wydatków w kwocie 6.193 zł.  

• zarządzeniem nr 127/05 z 31.10. 2005 r. dokonano zwiększeń i zmniejszeń w 

planie wydatków w kwocie 143.000 zł.  

• uchwałą nr XXIII/116/05 z dnia 24.11.2005 r. zwiększono plan dochodów   i 

wydatków o kwotę 758.713 zł., zmniejszono plan dochodów   i wydatków o 

kwotę 40.001 zł oraz dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie   wydatków w 

kwocie 200.000  zł. 

• uchwałą nr XXIV/121/05 z dnia 15.12.2005 r. zwiększono plan dochodów   i 

wydatków o kwotę 228.000 zł., 
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• zarządzeniem nr 137/05 z 23.12. 2005 r. dokonano zwiększeń i zmniejszeń w 

planie wydatków w kwocie 638.489 zł.  

• uchwałą nr XXV/128/05 z dnia 29.12.2005 r. zwiększono plan dochodów   i 

wydatków o kwotę 123.322 zł. oraz dokonano zwiększeń i zmniejszeń w 

planie   wydatków w kwocie 68.766  zł. 

Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł  11.271.120  zł. natomiast plan 

wydatków 11.269.343 zł. 

Zmiany w budżecie w dokonane były w związku ze wzrostem dotacji na zadania 

zlecone, powierzone i własne, zwiększoną kwotą subwencji oraz zwiększeniem 

deficytu budżetowego.  

 

Szczegółowa realizacja budżetu przedstawia się następująco: 

 

 

D O C H O D YD O C H O D YD O C H O D YD O C H O D Y    

                                                                                                                            w 

złotych 

Nazwa działu Plan na 2005 r. Wykonanie w 

2005 r. 

% 

Rolnictwo i łowiectwo   280.224 273.995 95 

Leśnictwo    2.572 2.516 98 

Transport i łączność    424.999 424.999 100 

Turystyka   100 88 88 

Administracja publiczna    78.891 77.217 98 
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Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sadownictwa 

19.625 

 

19.220 98 

Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych 

jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej 

1.228.281 

 

1.089.465 89 

Różne rozliczenia  6.354.628 6.354.489 100 

Oświata i wychowanie  1.101.907 1.098.963 100 

Pomoc społeczna  1.332.438 1.327.667 100 

Edukacyjna opieka wychowawcza  271.344 271.344 100 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

124.279 102.692 83 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego  

51.832 23.814 46 

Razem 11.271.120 11.066.469 98 

 

Rolnictwo i łowiectwo 

 

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 280.224 zł. wykonano w kwocie 

237.995 zł. co stanowi 98%. Zrealizowane dochody dotyczą: opłat za przyłącze do 

kanalizacji 3.000 zł., za sprzedaną wodę z wodociągu zbiorowego w Turośli i  odbiór 

nieczystości płynnych 56.771 zł. otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę oczyszczalni 

ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Turośli w kwocie 214.224 zł.  
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Leśnictwo 

Planowane dochody tego działu w wysokości 2.572 zł. zrealizowano w wysokości 

2.516 zł. i pochodzą one w całości z opłaty dzierżawnej od kół łowieckich. 

Transport i ł ączność    

Planowane dochody w kwocie 424.999 zł. zostały zrealizowane w 100% i dotyczą:  

otrzymanej dotacji celowej na modernizację chodników w Turośli w wysokości 15.000 

zł., dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych w 

miejscowości Trzcińskie w kwocie 30.000 zł. oraz dotacji z Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w 

Warszawie w wysokości 379.999 zł.  na remont dróg : 

• w miejscowości Zimna w km. 0+000 do 0+750  w wysokości 28.825 zł. 

• w miejscowości Łacha – Łacha w km. 0+000 do 2+200 w wysokości  88.300 

zł. 

• w miejscowości Nowa Ruda  w km. 0+000 do 1+740 w wysokości  62.875 zł. 

• w miejscowości Krusza w km. 0+000 do 1+550 w kwocie 68.748 zł. 

• w miejscowości Ptaki w km. 0+000 do 0+200 w kwocie 42.094 zł., 

• w miejscowości Łacha (Rogatka) działka Nr 206 – 23.972 zł. 

• w miejscowości Łacha –Łacha w km. 0+000 do 0+600 w kwocie 24.428 zł., 

• w miejscowości Leman  w kierunku Zdunowa  w km. 0+000 do 0+600 w 

kwocie 31.859 zł. 

• relacji Wanacja – Cieloszka w km. 0+000 do 0+250  w kwocie 8.898 zł. 

  

Turystyka     

Planowane dochody tego działu w kwocie 100 zł.  zrealizowano w wysokości 88 zł i dotyczą 
opłat z Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach.   

 



06-03-08 11:43 
 

23

Administracja publiczna 

Planowane dochody w kwocie 78.891 zł. wykonano w wysokości 77.217 zł., co 

stanowi 98%.  

Zrealizowane dochody tego działu dotyczą: 

- otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na 

realizację  

   zadań zleconych – 64.000 zł. 

- prowizji za wydawane dowody osobiste - 881 zł. 

- dochodów zrealizowanych przez urząd gminy –12.336 zł. 

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa 

Planowane dochody tego działu w kwocie 19.625 zł. wykonano w wysokości 19.220 

zł., co stanowi 98% planu. 

Zrealizowane dochody dotyczą w dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury 

w Łomży: 

��na aktualizację stałego rejestru wyborców – 780 zł. 

��na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 12.064 

zł. 

��na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 6.376 zł.  

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej 

Na planowaną kwotę dochodów 1. 228.281 zł. zrealizowano dochody w wysokości 

1.089.465 zł., co stanowi 89 %. Dochody w tym dziale dotyczą: 

• podatku rolnego – 42.611 zł. 

• podatku leśnego – 105.088 zł. 

• podatku od nieruchomości – 443.530 zł.  
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• udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 337.402 zł. 

• wpływów z opłaty skarbowej – 34.415 zł. 

• podatków od czynności cywilnoprawnych – 33.024 zł. 

• podatku od środków transportowych – 18.867 zł. 

• wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 59.340 zł.  

• pozostałych podatków i opłat – 15.188 zł. 

 

Różne rozliczenia 

Planowane dochody tego działu w kwocie 6.354.628 zł. wykonano w wysokości  

6.354.489 zł., co stanowi 100%.  

Na powyższe dochody składają się subwencje z Ministerstwa Finansów : część 

oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4.027.729 zł., część wyrównawcza 

subwencji ogólnej dla gmin 2.304.317 zł., oraz część wyrównawcza subwencji 

ogólnej 22.082 zł.  oraz odsteki od środków na r-ku 361 zł. 

 

 

 

Oświata i wychowanie 
 

Na plan 1.101.907 zł. zrealizowano dochody w kwocie 1.098.963 zł., co stanowi 100 

%. Dochody w tym dziale dotyczą wpływu z czynszu 32.012  zł., dotacji na wyprawkę 

dla dzieci z I klasy – 5.707  zł., dotacji na budowę sali gimnastycznej w Turośli:  z 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 600.000 zł. ,  

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 100.000 zł., z Kontraktu Wojewódzkiego 

Województwa Podlaskiego – 350.000 zł ; za świadczone usługi autobusami 10.764 

zł. i pozostałe dochody w kwocie 480  zł.,. 
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Pomoc społeczna 

Planowane dochody tego działu w wysokości 1.332.438 zł. wykonano w kwocie 

1.327.667 zł., co stanowi 100%. 

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na: 

• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego – 957.242 zł., 

• na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

– 6.600 zł., 

• na zasiłki stałe, okresowe, ciążowe i składkę ZUS – 198.625 zł.,  

• na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 98.000 zł. 

• na dożywianie dzieci – 67.200 zł. 

 

Edukacyjna opieka wychowawczaEdukacyjna opieka wychowawczaEdukacyjna opieka wychowawczaEdukacyjna opieka wychowawcza    

Planowane dochody tego działu w kwocie 271.334 zł. zostały zrealizowane w 100% 

tj.  i dotyczą dotacji na pomoc materialną dla uczniów. 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Na planowaną kwotę 124.279 zł. zrealizowano dochody w wysokości 102.692 zł., co 

stanowi 83 % planu. Dochody tego działu dotyczą: 

• dotacji na zakup wozu asenizacyjnego – 30.500 zł. 

• wpływu z najmu i dzierżawy – 60.053  zł. 

• ze sprzedaży mienia komunalnego – 1.789 zł. 

• za świadczone usługi sprzętem komunalnym – 9.013 zł. 
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• pozostałe dochody – 1.337 zł. 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoKultura i ochrona dziedzictwa narodowegoKultura i ochrona dziedzictwa narodowegoKultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Planowane dochody tego działu w kwocie 44.832  zł. zostały zrealizowane w 46% i 

dotyczą one uzyskanego dofinansowania przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli z 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie warsztatów 

sztuki ludowej – 3.500 zł., i likwidacji środka specjalnego 7.460 zł., dofinansowania 

imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w wysokości 5.840 zł. oraz 

pozostałe dochody w kwocie 14 zł. i uzyskanej dotacji na zakup książek przez 

bibliotekę w wysokości 7.000 zł. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest 

faktem, iż planowane do uzyskania środki na zakup strojów ludowych dla zespołów 

folklorystycznych z  Turośli i Nowej Rudy wpłyną w 2006 roku. 

 

W  Y D A T K IW  Y D A T K IW  Y D A T K IW  Y D A T K I    

                                                                                                                         w złotych 

Nazwa działu Plan na 2005 r. Wykonanie w 

2005 r. 

% 

Rolnictwo i łowiectwo   460.540 460.533 100 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę 

72.653 72.650 100 

Transport i łączność    982.464 982.412 100 

Turystyka   492 491 100 

Działalność usługowa 23.320 23.320 100 

Administracja publiczna    987.906 987.552 100 

Urzędy naczelnych organów władzy 19.625 19.220 98 
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państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 
 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

57.961 57.957 100 

Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych 

jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej 

39.809 39.473 99 

Obsługa długu publicznego  58.000 57.147 99 

Oświata i wychowanie  5.617.199 5.611.437 100 

Ochrona zdrowia 62.385 62.385 100 

Pomoc społeczna  1.491.843 1.486.159 100 

Edukacyjna opieka wychowawcza  663.419 663.417 100 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

449.047 444.968 99 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego  

272.680 252.022 92 

Kultura fizyczna i sport 10.000 9.600 96 

Razem 11.269.343 11.230.743 100 

 

Rolnictwo i Rolnictwo i Rolnictwo i Rolnictwo i łłłłowiectwoowiectwoowiectwoowiectwo 

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 460.533 zł. dotyczą wydatków 

inwestycyjnych „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w 

Turośli” – 394.136 zł., kosztów eksploatacji oczyszczalni 45.823 zł., oraz wpłat na 

rzecz Izb Rolniczych w wysokości 830 zł. zł. oraz za odbiór padłej zwierzyny z 
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gospodarstw rolnych – 7.244 zł.  oraz kosztów realizacji przedsięwzięcia Lider + w 

ramach porozumienia z gminami Mały Płock, Kolno, Grabowo i Zbójna – 12.500 zł.   

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiWytwarzanie i zaopatrywanie w energiWytwarzanie i zaopatrywanie w energiWytwarzanie i zaopatrywanie w energięęęę elektryczn elektryczn elektryczn elektrycznąąąą, gaz i wod, gaz i wod, gaz i wod, gaz i wodęęęę 

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 72.650 zł. na planowane 72.653 zł. 

stanowią 100 % planu i dotyczą utrzymania kotłowni olejowej mieszczącej się w 

Ośrodku Zdrowia w Turośli 63.150 zł i utrzymania wodociągu w Turośli 9.500 zł.  

 

Transport i Transport i Transport i Transport i łąłąłąłącznocznocznocznośćśćśćść 

Na plan 982.464 zł. wykonano wydatki w wysokości 982.412 zł, co stanowi 100 %. 

Poniesione wydatki dotyczą w całości utrzymania i modernizacji dróg gminnych.  

Wykonano następujące remonty dróg: 

• Cieciory – Pupki o długości 1,307 km i wartości 81.005,10 zł. 

• w miejscowości Cieciory w kierunku od sklepu do Pana Banach Krzysztof na 

odcinek drogi o długości 250 mb nawieziono 96.00 m3 żwiru drogowego 

tj.(250.0 mb x3.5mb x 0.11 m), 

• w miejscowości Turośl na ulicy Sportowej o długości 62 mb nawieziono 46.00 

m3 żwiru drogowego tj. (62.0 mb x 5.30 mb x 0.14 m), 

• w miejscowości Turośl od drogi wojewódzkiej nr 647 w kierunku Oczyszczalni 

Ścieków na długości 140 mb + rozjazd nawieziono 168.00 m3 żwiru 

drogowego tj. (140.0 mb x 6.0 mb x 0.20 m), 

• w miejscowości Turośl - Jesionki na rozjazd w kierunku Krusza – Potasie 

nawieziono 5 m3 żwiru drogowego, natomiast na ul. Słowackiego i Mickiewicza 

na długości 300 mb nawieziono 176.00 m3. 

• w miejscowości Zimna o długości 750 mb o wartości 44.620 zł. 
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• w miejscowości Łacha o długości 2200 mb koło zabudowań Pana 

Malinowskiego i Saciłowskiego o wartości 136.604 zł. 

• w miejscowości Nowa Ruda o długości 1740 mb koło zabudowań Banach i 

Bugnacki o wartości 97.330,38 zł. 

• w miejscowości Łacha koło zabudowań Pana Topka i Dabrowski o długości 

600 mb i wartości 30.535,20 zł. 

• w miejscowości Leman w kierunku dunowa na długości 750 mb i wartości  

39.824,55 zł., 

• w miejscowości Krusza o długości 1.550 mb i wartości 85.935,10 zł., 

• w miejscowości Ptaki położono dywanik bitumiczny na odcinku 200 mb o 

wartości 52.617,60 zł. 

• w miejscowości Łacha (Rogatka) na długości 600 mb i wartości 29.965,20 zł. 

• w miejscowości Wanacja – Cieloszka na odcinku 250 mb o wartości 16.998,65 

zł. 

• w miejscowości Trzcińskie o długości 1.280 mb i wartości 95.558,40 zł.   

• wykonano smołowanie powstałych ubytków w nawierzchni bitumicznej. 

Poza remontami dróg został wykonany chodnik na podbudowie żwirowej z kostki 

brukowej o długości 640 mb oraz przy drodze   Turośl w kierunku Cieciory wykonano 

chodnik  z kostki brukowej z zajazdem dla autobusów o długości 301 mb. 

 

Turystyka Turystyka Turystyka Turystyka  

Planowane wydatki tego działu w kwocie 492 zł. wykonano w wysokości 491 zł., co 

stanowi 100% planu. Wydatki tego działu dotyczą utrzymania Ośrodka Sportowo – 

Rekreacyjnego w Ptakach. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż Ośrodek 

był nieczynny ze względu na niski poziom wody w rzece Pisa 

DziaDziaDziaDziałłłłalnoalnoalnoalnośćśćśćść us us us usłłłługowaugowaugowaugowa 
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Planowane wydatki tego działu w kwocie 23.320 zł. wykonano w 100%  i dotyczą 

opłat za Program Ochrony Środowiska 7.320 zł. a także za opracowanie projektów 

decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 

16.000 zł..  

 

 

Administracja paAdministracja paAdministracja paAdministracja pańńńństwowa i samorzstwowa i samorzstwowa i samorzstwowa i samorząąąądowadowadowadowa 

Wydatki tego działu w kwocie 987.552 zł. w stosunku do planowanych 987.906 zł. 

zostały wykonane w 100 %. Poniesione wydatki dotyczą następujących dziedzin 

działalności: 

- realizacji zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 87.552 zł.  

- utrzymania Rady Gminy – 37.124  zł. 

- utrzymania administracji samorządowej – 86..876 zł. 

W ramach poniesionych wydatków na administrację samorządową realizowany jest 

remont budynku Urzędu Gminy Turośl, na który to cel wydatkowano kwotę 80.045 zł. 

 

UrzUrzUrzUrzęęęędy naczelnych organdy naczelnych organdy naczelnych organdy naczelnych organóóóów ww ww ww włłłładzy, kontroli i sadzy, kontroli i sadzy, kontroli i sadzy, kontroli i sąąąądownictwadownictwadownictwadownictwa 

Planowane wydatki tego działu w kwocie  19.625 zł. zostały wykonane w kwocie 

19.220 zł., co stanowi 98% i dotyczą wydatków:                                                                                  

��na aktualizację rejestru wyborców 780 zł.. 

��na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 12.064 

zł., 

��na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 6.376 zł. 

 

BezpieczeBezpieczeBezpieczeBezpieczeńńńństwo publiczne i ochrona przeciwpostwo publiczne i ochrona przeciwpostwo publiczne i ochrona przeciwpostwo publiczne i ochrona przeciwpożżżżarowaarowaarowaarowa 
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W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 58.000 zł. i zostały one zrealizowane w 

wysokości 57.147 zł. tj. 100 % planu. Na zrealizowane wydatki w tym dziale składa 

się utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Na terenie gminy Turośl funkcjonują 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 

(tj. Turośl, Leman, Łacha i Ptaki). W jednostkach tych zrzeszonych jest 83 strażaków 

czynnych. W 2005 roku strażacy z Turośli uczestniczyli w 57 akcjach ratowniczo – 

gaśniczych, z czego: 

• 35 razy wyjeżdżali do gaszenia pożaru, i tak: 

a/ 18 razy gasili palący się las, 

b/ 7 razy palące się śmieci na wysypisku, 

c/ 2 razy samochód osobowy, 

d/ 8 razy zabudowania gospodarcze 

• 22 - razy wyjeżdżali do innych miejscowych zagrożeń (tj. 6 - wypadki drogowe,   

1- zator lodowy na rzece Pisa, oraz 3 razy do usunięcia pszczół z budynku i 

12 razy do innych zdarzeń losowych) 

 

W 2005 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Turośli otrzymała dotację na remont 

remizy OSP w Turośli z: 

• Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie - w kwocie 6 000 zł 

• Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku – w kwocie 5 000 zł 

Przy udziale tych środków przeprowadzony został  remont garaży strażackich w 

Turośli oraz budowane są pomieszczenia dla Gminnego Centrum Reagowania 

Kryzysowego. 
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W maju br. przeprowadzone zostały zawody sportowo – pożarnicze dla jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Turośl. W zawodach udział wzięły 

wszystkie jednostki OSP. Poszczególne jednostki zajęły miejsca: 

I – OSP Łacha 

II- OSP Turośl 

III – OSP Leman 

IV – OSP Ptaki 

W bieżącym roku doposażono strażaków z jednostek OSP w umundurowanie 

strażackie oraz sprzęt bojowy. Zakupionych zostało: 

- 12 kpl. umundurowania strażaka 

- 3 kurtki strażackie 

- 2 pary butów specjalnych , 

- 1 agregat prądotwórczy, 

- komplet drabin strażackich, 

- oraz inne sorty umundurowania (rękawice, koszulki strażackie, buty).  

Dochody od osDochody od osDochody od osDochody od osóóóób prawnych, od osb prawnych, od osb prawnych, od osb prawnych, od osóóóób fizycznych i od innych jednostek nie b fizycznych i od innych jednostek nie b fizycznych i od innych jednostek nie b fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadajposiadajposiadajposiadająąąących osobowocych osobowocych osobowocych osobowośśśści prawci prawci prawci prawnej oraz wydatki zwinej oraz wydatki zwinej oraz wydatki zwinej oraz wydatki zwiąąąązane z ich poborem.zane z ich poborem.zane z ich poborem.zane z ich poborem. 

Planowane wydatki tego działu w kwocie 39.809 zł. wykonano w wysokości 39.473 

zł., co stanowi 100% planu. Poniesione wydatki dotyczą prowizji dla sołtysów oraz 

diet za udział w sesjach rady.  

 

Obsługa długu publicznego 
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Na planowane wydatki tego działu w kwocie 58.000 zł. dokonano wydatków w 

wysokości 57.147 zł, co stanowi 99% planu. Poniesione wydatki dotyczą odsetek od 

zaciągniętych kredytów i kosztów obsługi bankowej.   

 

OOOOśśśświata i wychowaniewiata i wychowaniewiata i wychowaniewiata i wychowanie    

Zatwierdzony budżet na 2005r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 5 617 199zł, w 
tym inwestycje 1 316 000 zł., oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"  
663 419zł.  
Ogółem budżet oświaty wynosi 6 280 618 zł.  
Wykonanie na dzień 31.12.2005r. wynosi: 
- dział 801     -  4 289 890 zł 

w tym inwestycje    -  1 315 631 zł. 
- dział 854 – świetlice szkolne  -     663 417 zł 
                                      ------------------------------------------------ 
                                           Razem:                  6 268 938 zł    - tj. 99,81% planu. 
 
Realizacja zadań oświatowych odbywała się z następujących źródeł: 
                  

��subwencja MEN      -   4 027 729 zł                                             
��dotacje na realizację zadań oświatowych   -      277 151 zł 
��dotacje na realizację zadań inwestycyjnych   -   1 050 000 zł 
��środki budżetu gminy      -      925 738 zł 

                                                                                                                                                    
Analiza budżetu Oświaty potwierdza regułę ubiegłych lat, że głównym wydatkiem są płace 
nauczycieli i pracowników oświaty, które w 2005r. stanowią 69,79% całości wydatków i 
przedstawiają się następująco: 
 

• wynagrodzenia nauczycieli ( 78,72 etatu )    -  2 220 821 zł 
• wynagrodzenia administracji i obsługi ( 28,5 etatu)   -     575 844 zł 
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”               -      163 697 zł  
• dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”   -       41 069 zł 
• dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli   -     221 726 zł 
• ZUS i FP        -     626 655 zł 
• fundusz świadczeń socjalnych     -     198 806 zł 
• wynagrodzenie palaczy CO      -       29 600 zł. 
• dokształcanie nauczycieli czynnych     -       20 085 zł. 
• wyprawki szkolne        -         5 707 zł 
• stypendia i zasiłki szkolne       -     271 344 zł 

                                      ------------------------------------------------------------------------------------ 
                                           Razem:                                                                  4 375 354 zł                           
 
II. Wydatki inwestycyjne szkół                   - 1 315 631 zł. 
     co stanowi 20,99% całości wydatków. 
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III. Wydatki  rzeczowe (utrzymanie szkół)  - 9,22%   -    577 953 zł 
 
 

Na terenie gminy Turośl funkcjonuje 5 szkół podstawowych i 1 gimnazjum. Do szkół  
uczęszcza ogółem 769 uczniów i 79 w oddziałach przedszkolnych, w tym do Publicznego 
Gimnazjum w Turośli uczęszcza 285 uczniów. Jest zatrudnionych 81 nauczycieli – 78,72 
etatu i 29 pracowników obsługi. Do Szkoły Podstawowej w Turośli dowożonych jest 221 
uczniów, do Szkoły Podstawowej w Ptakach 71 i do Gimnazjum 256 uczniów. 
 
Realizacja zadań w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco: 
 
Dział 801: 
 
80101 Szkolnictwo podstawowe    

plan  -  3 886 005zł.   wykonanie  -  3 875 651zł.  co stanowi 99,73 % planu.                              
 

1. Wynagrodzenia nauczycieli      -   1 409 909 zł 
2. Wynagrodzenia obsługi       -      135 409 zł 
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li "13”    -      103 211 zł 
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”    -          8 395 zł 
5. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli   -      142 845 zł 
6. Składki ZUS i FP       -      356 276 zł    
7. Fundusz Świadczeń  Socjalnych     -      104 718 zł 
8. Wynagrodzenie palaczy CO       -        29 600 zł. 

                                            ------------------------------------------------------------------ 
                                                         Razem:                                           2 290 363 zł  
 

• Wydatki inwestycyjne i remonty szkół     -  1 315 631 
• 3260 – wyprawki dla uczniów kl. I        -         5 707 

 
Wydatki rzeczowe na utrzymanie szkół wynoszą:     263 950 zł. 
 

a) zakup węgla opałowego – 77 ton      -  29 282  
b) zakup oleju opałowego – 42 327 l      -  93 665 
c) zakup pomocy naukowych       -       417 
d) zakup energii i wody        -  29 377 
e) środki czystości, druki szkolne, akcydensowe, prenumerata czasopism -  37 947 
f) zakup usług (usługi UPT, kominiarskie, komunalne, mieszkaniowe,  
      umowy-zlecenia, drobne naprawy, konserwacja wywóz nieczystości),  -  27 112 
g) badania okresowe pracowników      -    4 454 
h) delegacje służbowe n-li       -    2 225 
i) ubezpieczenia mienia, budynków i wyposażenie szkół   -    3 867 
j) zakup materiałów budowlanych, kostka SP Turośl    -    9 136 
k) urządzenie sali komputerowej SP Ptaki, zakup krzeseł   -    4 500 
l) wymiana dachu na budynku mieszkalnym w Wanacji    -  13 894 
m) naprawa instalacji elektrycznej SP Ptaki      -    8 074 

 
 
80103 - Oddziały klas zerowych w szkołach podstawowych  

plan – 157 853zł, wykonanie 157 852zł co stanowi 100 % planu. 
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1. Wynagrodzenie nauczycieli        -  106 602 zł  
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"      -      8 269 zł 
3. Dodatek wiejski i mieszkaniowy       -    11 923 zł 
4. ZUS i FP          -    22 145 zł 
5. Fundusz świadczeń socjalnych       -      8 913 zł 

                                                          --------------------------------------------------------------------- 
       Razem:                                       157 852 zł 

                                                        
80110 -  Gimnazjum Publiczne w Turośli  
  plan - 1 040 072 zł., wykonanie 1 040 046zł. co stanowi 100%. 
 

1. Wynagrodzenie nauczycieli       -   583 971 zł 
2. Wynagrodzenie obsługi      -     56 767 zł 
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” n-li    -     43 348 zł 
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi    -       4 243 zł  
5. Dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli   -     54 424 zł 
6. ZUS i FP        -   145 801 zł. 
7. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych    -     42 093 zł 

                                                         --------------------------------------------------------------- 
                                                            RAZEM:                             930 647 zł   
 

Wydatki rzeczowe -    -   109 399 zł. 
    z tego: 

a) zakup oleju opałowego – 25 787 l       -   57 465 zł. 
b) środki czystości, druki szkolne, akcydens., drobne materiały remont. itp.  -   10 312 zł. 
c) zakup pomocy naukowych        -        405 zł. 
d) zakup energii i wody         -   18 756 zł. 
e) delegacje służbowe n-li        -        810 zł. 
f) ubezpieczenie budynku i sprzętu       -     2 551 zł. 
g) zakup mebli szkolnych        -     3 068 zł. 
h) usługi UPT, kominiarskie, naprawy sprzętu, konserw., drobne remonty,   
      wywóz nieczystości         -   14 596 zł. 
i)    badania okresowe         -     1 436 zł. 

        --------------------------------- 
             109 399 zł 

 
80113 -  Dowożenie uczniów do szkół   
  plan 319 825zł, wykonanie 318 530zł, co stanowi 99,60% planu. 
 

1. Wynagrodzenie kierowców       -   110 087 zł 
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"     -       8 521 zł 
3. ZUS i FP         -     23 178 zł 
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny     -       2 933 zł 

                                                      ------------------------------------------------------------------ 
                                                          RAZEM:                             144 719zł.      
 

5. Wydatki rzeczowe        - 173 811 zł  
     w tym: 

- zakup paliwa i części zamiennych do autobusów   -  156 533 zł 
- przeglądy techniczne i naprawy autobusów    -      9 157 zł 
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- delegacje służbowe       -         166 zł 
- ubezpieczenia autobusów      -      7 955 zł 
 

 
 
 
 
 
80114 -  Zespół Obsługi Szkół  

plan 172 625zł, wykonanie 172 623zł. co stanowi 100% planu. 
 

1. Wynagrodzenie administracji     - 109 552 zł 
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"    -     7 859 zł 
3. ZUS i FP        -   21 184 zł 
4. Odpis na  Fundusz Świadczeń Socjalnych    -     3 764 zł 

                                                          ------------------------------------------------------------- 
                                                              RAZEM:                     142 359zł                   
 

5. Wydatki rzeczowe ogółem        -    30 264 zł  
z tego: 

- zakup mebli biurowych      - 12 840 zł 
- druki akcydensowe, materiały papiernicze, toner, środki czystości,  
    znaczki pocztowe, prenumerata czasopism i dzienników urzędowych  -   5 053 zł  
- usługi pozostałe (UPT, szkolenia, naprawy sprzętu, prowizje, abonament)-      4 000 zł 
- program płacowy         -   4 270 zł 
- wdrożenie programu płacowego       -   1 038 zł 
- delegacje służbowe         -   2 836 zł 
- ubezpieczenie sprzętu         -      227 zł 

 
 
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

plan 20 085zł, wykonanie 20 085zł, co stanowi 100% 
 

1. Dopłata do opłat czesnego nauczycieli studiujących     -   16 539  zł 
2. Delegacje służbowe nauczycieli studiujących      -    3 546 zł
      

80195 – Pozostała działalność  
plan 20 734zł, wykonanie 20 734zł. 

 
1. Diety komisji egzaminacyjnej        -        402 zł. 
2. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ( 26 osób)     -  20 332 zł
                 
 
Dział 854: 
 
  85401 - Świetlice szkolne   

plan  392 075zł, wykonanie 392 073zł  co stanowi 100%. 
 

1. Wynagrodzenie nauczycieli        -  120 340 zł 
2. Wynagrodzenie prac. obsługi         -  164 029 zł   
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" n-li      -      8 869 zł 
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4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” obsługi     -    12 052 zł 
5. ZUS i FP          -    58 070 zł 
5. Dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli      -    12 534 zł 
6. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych      -    16 053 zł 
                                                         ------------------------------------------------------------------- 
                                                              RAZEM:                             391 947zł 

 
7. Wydatki rzeczowe         -        126 zł. 

 
 
Ze świetlic szkolnych korzysta ogółem 702 dzieci z tego z dożywiania w SP Turośl 331,      
SP Ptaki  92, Gimnazjum w Turośli 279. 
 
85415 – Pomoc materialna dla uczniów 
 plan 271 344 zł, wykonanie 271 344 zł, co stanowi 100%. 
 
Na stypendia od stycznia do grudnia złożono1003 wnioski, z czego na stypendia złożono 938 
wniosków, na zasiłki natomiast – 65 wniosków. Łącznie wydano 1003 decyzje, w tym 987 – 
to decyzje pozytywne, natomiast 16 – to decyzje odmowne. 
Od stycznia do czerwca wypłacono stypendia na kwotę 106 713,85zł, od września do grudnia 
zaś wypłacone stypendia to kwota 164 630,15 zł. Łącznie wypłacono 271 344 zł. 
 

��3240 - stypendia szkolne      - 257 777 zł    
��3260 - zasiłki szkolne       -   13 567 zł   

 
           

Budżet oświaty w roku 2005 realizowany był zgodnie z planem.  Płace i pochodne 
stanowią 69,79% całości wydatków, 20,99% to wydatki inwestycyjne oraz 9,22% to wydatki 
rzeczowe związane z utrzymaniem 5 Szkół Podstawowych i 1 Gimnazjum oraz dowóz 
uczniów do Gimnazjum, SP Turośl i Ptaki. 

 

 W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano dwa zadania: zakończono 

remont szkoły Podstawowej w Turośli (65.531 zł.) oraz rozpoczęto zadanie „Budowa 

sali gimnastycznej w Turośli”. Nakłady na to zadanie poniesiono w wysokości 

1.250.000 zł. i dotyczyły one wykonania następujących elementów: wykonano stan 

surowy zamknięty budynku na który składa się wykonanie posadowienia, konstrukcji 

ścian, więźby dachowej wraz z pokryciem, tynków i posadzek wewnętrznych, stolarki 

okiennej i częściowego wykonania elewacji zewnętrznej. Ponadto częściowo 

wykonano instalację wodno – kanalizacyjną i elektryczną. 

 

Ochrona zdrowiaOchrona zdrowiaOchrona zdrowiaOchrona zdrowia 
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Planowane wydatki tego działu w kwocie 62.385 zł. zrealizowano w 100 %. Wydatki 

te dotyczą profilaktyki na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Gospodarka napojami alkoholowymi na terenie Gminy odbywa się w oparciu o 
postanowienia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi z                        
dnia 26 października 1982 roku /Dz.U   Nr 147 poz.1231 z 2002 /roku oraz na podstawie 
prawa miejscowego ustanowionego przez  Radę  Gminy:  
 
1/ uchwałą Rady Gminy Turośl  w sprawie  ustalenia  liczby punktów   sprzedaży  napojów  
    alkoholowych oraz zasad   usytuowania  miejsc sprzedaży i podawania napojów  
    alkoholowych na terenie  gminy Turośl, 
2/ uchwałą Rady Gminy Turośl w sprawie dni i godzin  otwierania oraz zamykania placówek   
    handlu detalicznego, zakładów  gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności. 
 
3/ uchwałą Rady Gminy Turośl w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki  i  
    rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Turośl na 2005rok”.  
 
 
Stan i ocena  funkcjonowania punktów sprzedaży napojów  alkoholowych. 
 
1/ ilość punktów  sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu  
     przeznaczonych do spożycia   poza  miejscem sprzedaży                           - 13 punktów,  
 
2/ ilość punktów  sprzedaży napojów alkoholowych zawierających poniżej 4,5 % alkoholu  
    /wraz z piwem/ przeznaczonych do spożycia  poza miejscem sprzedaży  - 24 punktów,   
 
3/ ilość punktów  sprzedaży napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia w miejscu  
    sprzedaży – 5 punktów. 
 
Całość tych zadań  koordynuje pełnomocnik Wójta  ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
których działalność opiera się  przede wszystkim na :  
 
-działalności profilaktycznej z młodzieżą,  
  opiniowaniu wniosków przedsiębiorców ubiegających się o sprzedaż napojów   
  alkoholowych,  
- prowadzeniu postępowań w stosunku do osób nadużywających alkoholu. 
 
 
W  2005 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :  
  - wydała 8 postanowień opiniujących wnioski przedsiębiorców   ubiegających się o sprzedaż 
    napojów alkoholowych, 
- prowadziła 4 postępowania  w stosunku do osób nadużywających alkohol : w tym  1 osoba  
została skierowana na przymusowe leczenie, w stosunku do pozostałych 3 osób trwa 
postępowanie administracyjne  w celu skierowania na przymusowe leczenie.  

  
 W  2005 roku Gmina  uzyskała  59 340 złotych z opłat  za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż  napojów alkoholowych.  
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W ramach wydatków  „ Gminnego Programu”  realizowano między innymi następujące 
przedsięwzięcia:  
 
1/ zakup nagród dla  uczniów  uczestniczących w konkursach o profilaktyce   
     przeciwalkoholowej i nikotynowej, 
2/ zakup nagród dla uczniów uczestniczących w konkursach  „ trybu zdrowego życia, 
3/ dofinansowanie spektakli  przeciw uzależnieniowych , 
4/ sfinansowanie szkolnego  projektu działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki                
    pn. „Droga do nikąd” ,  „Nałogi niszczą żyć”       
5/  zakup nagród  dla uczestników  zawodów z ruchu drogowego.  
6/  dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego/ zakup mundurów, węży tłocznych, agregatu  
     prądotwórczego/, 
 
 
 
Realizacja  przedsięwzięć, o których mowa w niniejszej  informacji ma na celu:  
 
1/ zmniejszenie ilości osób uzależnionych i nadużywających alkoholu, 
2 /ograniczenie rozmiarów :  
   - szkód występujących u osób  pijących napoje alkoholowe i członków ich rodzin,  
   -naruszeń prawa i porządku przez osoby  nietrzeźwe, 
   -wzrost świadomości wśród  mieszkańców  na temat skutków  picia.   
 

 

Pomoc spoPomoc spoPomoc spoPomoc społłłłecznaecznaecznaeczna 

Na plan wydatków 1.491.843 zł. wydatki działu „Pomoc społeczna”” wyniosły 

1.486.159  zł., co stanowi 100% planu. 

Wydatki tego działu dotyczą:  

• wypłaty zasiłków rodzinnych oraz kosztów utworzenia i utrzymania stanowiska 

ds zasiłków rodzinnych – 957.241 zł.  

• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby korzystające 

z pomocy społecznej – 6.600 zł.  

• wypłaty zasiłków stałych, okresowych, macierzyńskich – 205.303 zł., 

• wypłaty dodatków mieszkaniowych – 25.959 zł., 

• utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 153.577 zł. 

• świadczenia usług opiekuńczych – 62.279 zł. 
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• dożywiania dzieci – 75.200 zł. 

Budżet w dziale  „ Pomoc  społeczna „ w  2005  roku   wyniósł  ogółem 1. 461.009 zł. 
Z tego  na  realizację zadań zleconych  Ośrodek otrzymał  dotację  w wysokości  1.327.667 zł. 
w  tym na pomoc w postaci  zasiłków  85.150 zł ,  opłatę  składki na  ubezpieczenie 
zdrowotne 6.600 zł, oraz na realizacje  świadczeń rodzinnych  950.655 zł.  W roku  bieżącym   
Ośrodek otrzymał  środki  finansowe na  dofinansowanie  zadań własnych w wysokości – 
278 .675 zł. w tym:  na  dożywianie  uczniów w wysokości 67.200 :- zł. 
( 35.200 ;- zł. pomoc w postaci posiłków  dla uczniów oraz 32.000:- zł.  na doposażenie 
punktów  dożywiania ),  na  pomoc  w postaci  zasiłków okresowych   113 .475 zł.  na  
utrzymanie  Ośrodka  98.000 zł.  Natomiast  
133 .342 zł. to kwota ,którą Rada Gminy przyznała na  zadania  własne , z tego  55.577 zł. na 
utrzymanie  Ośrodka  i  77.765 zł.   na realizację zadań własnych . 
           Zadania zlecone  to : zasiłki stałe  , składka  na ubezpieczenie  zdrowotne  oraz 
świadczenia  rodzinne . 
           W  2005  roku  z  zasiłków stałych   (osoby, które nie posiadają własnych  dochodów  i 
nie nabyli uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych ) skorzystało  31 osób. Na 
wypłatę powyższych świadczeń  wydatkowano  85.150  zł.,  Za w/w  świadczeniobiorców tut. 
Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na  ubezpieczenie zdrowotne , na którą 
wydatkowano 6.457 zł.  
           Z dniem 1 maja 2004 roku weszła w życie nowa ustawa o świadczeniach  rodzinnych . 
W związku z tym Ośrodek Pomocy Społecznej  prowadzi niezbędną  dokumentację  oraz 
wypłatę powyższych świadczeń . 
W  2005 roku  z zasiłków  rodzinnych   skorzystało   576  rodzin   oraz  przyznano : 
- 26   dodatków   z tytułu urodzenia  dziecka ,   
-15 dodatków  z tytułu  opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego  , 
- 1 dodatek   z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych  na skutek  ustawowego okresu  jego pobierania , Za wyżej  wymienioną osobę  
od  dnia 1 września  2005 roku opłacano  również składkę  na  ubezpieczenie   zdrowotne . 
Koszt  jaki  poniesiono to 143 zł.  
- 95  dodatków  z tytułu samotnego wychowywania dziecka  oraz samotnego  wychowywania 
dziecka , które do  dnia 1 maja 2004 roku otrzymywały  alimenty z funduszu alimentacyjnego     
-21 dodatków  z tytułu kształcenia  i rehabilitacji  dziecka niepełnosprawnego  do  5 roku 
życia  i powyżej , 
- 179 dodatków na pokrycie wydatków związanych  z dojazdem do miejscowości , w której 
znajduje się  szkoła , 
-  43  dodatki  na pokrycie wydatków związanych  z zamieszkaniem  w miejscowości  , w 
której  znajduje  się szkoła , 
-  383 dodatki  z tytułu  wychowywania  dziecka  w rodzinie  wielodzietnej, 
-  61  zasiłków  pielęgnacyjnych  , 
-  5  osób  świadczeń pielęgnacyjnych .  
Za osoby , które korzystają ze świadczeń pielęgnacyjnych  opłacano składkę na ubezpieczenie 
emerytalno rentowe. Koszt jaki poniesiono   to  5 327 zł.  Ogółem   na  realizację   zadań  oraz  
wydatki  bieżące  związane  z realizacją świadczeń rodzinnych w 2005 roku   wydatkowano  
950 . 655 zł. 
          Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym  realizowanych  przez tut. 
Ośrodek  Pomocy Społecznej   w 2005 roku   należy zaliczyć : 
-  zasiłki  okresowe  z których  skorzystało 140  osób  na  kwotę 113.475 zł.  
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-  dożywianie  dzieci  w szkołach  - dożywianie prowadzono w 5  szkołach podstawowych  i  
gimnazjum,  z tej  formy  pomocy skorzystało  304   uczniów     na  ogólną kwotę   41.355  zł.  
oraz doposażenie  punktu dożywiania   w szkołach   na kwotę 33. 845:- zł.  
-  organizowanie i  świadczenie  usług  opiekuńczych  w miejscu  zamieszkania  z tej  formy  
pomocy skorzystało  10  rodzin  . Na powyższą pomoc  wydatkowano   63.086 zł. 
-  1 zasiłek  celowy na częściowe pokrycie wydatków  powstały  w wyniku  zdarzenia  
losowego  w  wysokości  1 000;  zł.  
-  zasiłki celowe , z których skorzystało   7 osoby  na kwotę 3. 511  zł. 
          Do  zadań własnych  gminy   realizowanych  w  2005 roku  należy zaliczyć  : 
-  zasiłki  celowe specjalne . 
         Z tej  formy  pomocy  skorzystało  6 rodzin , na  powyższą kwotę  wydatkowano    
2.168 zł.          

 

Gospodarka komunalna i ochrona Gospodarka komunalna i ochrona Gospodarka komunalna i ochrona Gospodarka komunalna i ochrona śśśśrodowiskarodowiskarodowiskarodowiska 

Planowane wydatki tego działu w wysokości 449.047 zł. wykonano w 99 % tj. w 

kwocie 444.968 zł. Wydatki dotyczą : zakupu wozu asenizacyjnego – 30.500 zł., 

oświetlenia ulicznego – 67.311 zł., oraz utrzymania pracowników i sprzętu 

komunalnego – 347.157 zł.  

 

Pracownicy komunalni zatrudnieni przy Urzędzie Gminy w Turosli w   2005 roku 

wykonywali następujące prace:  

• remont budynku Urzędu Gminy 

• remont Szkoły Podstawowej w Turośli, 

• usuwanie nieczystości stałych z kontenerów znajdujących się na terenie 

gminy, 

• bieżące porządkowanie wysypisk w miejscowościach: Turośl, Łacha, Ksebki i 

Szablaki,  

• naprawę dróg gminnych,  

• wielu pracach porządkowych, 

• przy porządkowaniu lasów komunalnych, 

• odśnieżanie dróg gminnych. 
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Prace remontowe wykonane w 2005 roku przez grupę interwencyjną przy remoncie 

budynku Urzędu Gminy są następujące: 

• Wykonano więźbę dachową wraz z pokryciem dachu blacha dachówkową 

oraz dociepleniem więźby dachowej wełna mineralną gr.15 cm i wykonaniem 

sufitów podwieszanych z gipsu 

• Wymurowanie kominów wentylacyjnych i dymowych z cegły klinkierowej 

ponad połac dachową 

• Wykonanie docieplenia ścian budynku styropianem grubości 10 cm wraz z 

wykonaniem elewacji w paselowej kolorystyce z akrylu. 

• Wymieniono drzwi dwa komplety do garaży strażackich 

• Wykonano w stanie surowym budynek dla Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

• Wymieniono wszystkie rynny, rury spustowe oraz parapety zewnętrzne 

okienne. 

• Wykonano nowe instalacje wewnętrzne : elektryczną ,informatyczną, wodno -

kanalizacyjna ,centralnego ogrzewania telefoniczną oraz założono system 

alarmowy zdalnego ostrzegania od włamań. 

• W poziomie wybudowanego poddasza wykonano pomieszczenia: dwie 

łazienki wyglazurowane ,terakota na podłogach ,wszystkie instalacje 

miedziane oraz dodatkowo instalacja ciepłej wody, pomieszczenie socjalne, 8 

pokoi biurowych (budownictwo, skarbnik, ksiegowość ,Zespół Obsługi Szkół, 

Przewodniczący Rady Gminy, obsługa prawna wraz z badającym bilans, 

zespół zamówień publicznych oraz wojskowość). 

• Wszystkie nowo utworzone pomieszczenia biurowe maja ładny wystrój, ściany 

i sufity z płyty gipsowo-kartonowej ,okna dachowe welux, podłogi z paneli 

drewnopochodnych. 

• Komunikacja poddasza na posadzce płytki gres trudnoscieralne  na ścianach 

lamperia z żywic termoutwardzalnych. 
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• We wszystkich pomieszczeniach zamontowano nowe oprawy świetlne oraz 

wykonano jednolitą zabudowę pokoi biurowych systemem mebli biurowych, 

• Wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, 

• Przywrócono dawny wystrój I piętra (hol) i dokonano remontu całego pietra 

wraz z zabudową pomieszczeń biurowych meblami biurowymi, 

• Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach na parterze i sukcesywnie 

zabudowywane są meblami biurowymi. 

Planujemy  zakończyć  prace remontowe wewnątrz budynku do końca marca i 

przenieść do budynku pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Turosli.  Do 

wykonania pozostaną prace na zewnątrz budynku tj. podjazd dla osób 

niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem.  

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoKultura i ochrona dziedzictwa narodowegoKultura i ochrona dziedzictwa narodowegoKultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Planowane wydatki tego działu w kwocie 278.680 zł. wykonano w wysokości 252.022 

zł., co stanowi 92 % planu. Wydatki tego działu dotyczą utrzymania Gminnego 

Ośrodka Kultury w Turośli 143.515 zł oraz Bibliotek w kwocie 108.507 zł.  

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w 2005 roku, w ramach bieżącej 

działalności, uczestniczył w szeregu imprez o charakterze powiatowym i 

wojewódzkim oraz był organizatorem i współorganizatorem imprez i konkursów 

organizowanych na terenie Gminy Turośl. Na podstawie prowadzonej Kroniki 

Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiam chronologiczne zestawienie ważniejszych 

imprez kulturalnych: 

1. Miesiąc styczeń 2005 r., podobnie jak koniec roku 2004, Gminny Ośrodek 
Kultury w Turośli poświęcił na przygotowania związane ze starą ludową tradycją 
„chodzenia z Herodami".  Czterech żołnierzy  z mieczami  u boku króla 
Heroda,  ubranego  w purpurowy płaszcz. Za nimi ciągną Żyd i dziad z długimi 
brodami. Podąża też jasny anioł w aureoli, a z boku czai się wyniosła, upiorna 
postać z kosą. Wokół całej grupy skacze czerwonorogi diabełek z wielkimi 
widłami". Ta malownicza grupa odwiedzała domy mieszkańców Turośli w 
Święta Bożego Narodzenia. Jednak, aby „Herody" powróciły potrzeba było 
dużo pracy. Scenariusz widowiska GOK odtworzył w oparciu o wspomnienia pana 
Henryka Potasia z Turośli, który w latach 50-tych jako młody chłopak chodził 
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z „herodami". Z doborem aktorów nie było kłopotu- z ochotą w jasełkowe  
postacie wcielili  się uczniowie  miejscowej   szkoły.  Dzieci  z wielkim 
zaangażowaniem, jak również zainteresowaniem, podchodziły do odradzającego 
się zwyczaju. Z chęcią uczestniczyły w próbach, jak i też w przygotowaniach 
strojów „swoich"   postaci.   Efekt   końcowy   pracy   przyniósł,   zarówno   
dzieciom jak   i instruktorom,    dużo    satysfakcji    i    zadowolenia.    Dużą 
nagrodą   był    zachwyt mieszkańców odwiedzanych domów.  „Herody" 
przygotowywane były również z myślą o reprezentowaniu naszej gminy podczas 
przeglądów i konkursów. 

2. W dniu 15.01.2005r. w Kolnie odbył się „VII Przegląd Zespołów 
Obrzędowych Powiatu Kolneńskiego". Gminny Ośrodek Kultury w Turośli 
reprezentowany był przez grupę kolędniczą „Z gwiazdą" i zespół dziecięcy 
przedstawiający  „Króla Heroda   na   Kurpiach".   Obie   grupy   zdobyły   I 
miejsce   w   swojej   kategorii   i reprezentowały Powiat Kolneński w finale 
wojewódzkim na „Przeglądzie Zespołów Kolędniczych" w Hajnówce. 

3. W  dniach  od  24   stycznia  do  4   lutego   2005   roku  Gminny   Ośrodek  
Kultury zorganizował   ferie   zimowe   dla  dzieci   i   młodzieży   
odpoczywającej   w naszej miejscowości. Aby urozmaicić czas wolny od nauki 
został przygotowany program, w którym znalazły się konkursy krzyżówkowe, gry 
i zabawy multimedialne w pracowni komputerowej, gry i zabawy: stolikowe, 
tenis i bilard, zajęcia kół zainteresowań: muzyczne i teatralne, dyskoteki. W 
czasie ferii dzieci przygotowywały inscenizację artystyczną oraz dekorację na 
choinkę noworoczną, która odbyła się na zakończenie ferii zimowych. Poprzez 
organizowanie zajęć chcieliśmy zachęcić dzieci i młodzież, aby częściej brała 
udział w imprezach i uroczystościach organizowanych przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Turośli. 

4. Dnia 24. 01.2005r. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli rozpoczął realizację 
projektu pn. "Przyszłość budować, a z przeszłości brać siły", który wyłoniony 
został podczas konkursu „Edukacja regionalna dzieci i młodzieży" i 
współfinansowany ze środków Urzędu   Marszałkowskiego   Województwa   
Podlaskiego   w   Białymstoku.   Celem projektu było zorganizowanie konkursu 
z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej pn. „Tradycje Wielkanocne na 
Kurpiach", przeprowadzenie warsztatów kurpiowskiej sztuki ludowej, i 
podsumowanie oraz wystawa prac rękodzieła ludowego z konkursu 
pn. „Tradycje Wielkanocne na Kurpiach" i wydanie foldera z przebiegu 
realizacji projektu. W pierwszym etapie projektu ogłoszono konkurs dla dzieci 
i młodzieży z powiatu kolneńskiego.  W drugiej  części projektu w Gminnym 
Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty z następujących dziedzin sztuki ludowej: 
palma wielkanocna, wycinankarstwo, pisankarstwo, koronkarstwo, kwiaty i 
bukiety z bibuły.  Zajęcia skierowane były do dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Turośl. Ogółem w warsztatach 
wzięło udział 153 osoby, a twórcy ludowi przeprowadzili   z   uczestnikami   20   
godzin   zajęć.   W   trzeciej   części   projektu zorganizowaliśmy   wystawę   prac   
z   konkursu   pn.   „Tradycje   Wielkanocne   na Kurpiach". Ostatnim etapem 
projektu pn „Przyszłość budować, a z przeszłości brać siły" było wydanie 
folderu. Zawiera on informacje dotyczące ogłoszonego konkursu, 
przeprowadzonych   warsztatów   z   poszczególnych   dziedzin   sztuki   ludowej   
oraz podsumowanie konkursu i wystawy prac wykonanych przez dzieci i 
młodzież z naszego powiatu. Sukcesem przeprowadzonych zajęć było 
zaproszenie prawdziwych artystów i twórców ludowych, którzy mają 
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doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć, znają i wykonują zgodne z 
prawdą etnograficzną regionu wytwory sztuki ludowej. 

5. Dnia 30 stycznia 2005 roku w Hajnówce odbyły się XXIII Wojewódzkie 
Spotkania Zespołów Kolędniczych. W konkursie wzięło udział 22 zespoły, które 
liczyły łącznie 236 osób. Gminy Ośrodek Kultury w Turośli reprezentowany był 
przez dwa zespoły „Z   gwiazdą"   i   „Herody",   które   wcześniej   zostały   
wyłonione   na   eliminacjach powiatowych w Kolnie. Mimo dużej konkurencji 
zespół „Z gwiazdą" zajął I miejsce, a zespół „Herody" zajął III miejsce. 

6. W dniu 4 lutego 2005 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli 
rozstrzygnięto konkurs   i wyłoniono zwycięzców konkursu krzyżówkowego. 
Dzieci spotykały się codziennie w okresie ferii zimowych rozwiązując różnego 
typu krzyżówki i rebusy. Miały one możliwość pogłębienia swojej wiedzy 
zarówno z dziedzin rozrywkowych jak i szkolnych, m.in. z matematyki, jęz. 
polskiego, biologii, geografii oraz z wiedzy o naszym  regionie.   Konkurs  
skierowany  był  do  uczniów  szkół  podstawowych   i gimnazjów. Był on 
podzielony na trzy grupy: młodsza, średnia i starsza, a ogółem 
udział wzięło 24 osoby. Uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymali 
dyplomy i pamiątkowe upominki. 

7. Dnia 05.02.2005r. w Urzędzie Gminy w Turośli odbyła się choinka noworoczna 
dla dzieci pracowników samorządowych. Dzieci i młodzież pod kierunkiem 
instruktorów z GOK-u przedstawiły parodię programu „Randka w ciemno", jak 
również wystąpiły dzieci ze swoim repertuarem uczęszczające na zajęcia kółka 
muzycznego. W czasie choinki   przyszedł   Mikołaj   i   obdarował   dzieci   
prezentami.   W   imprezie   tej uczestniczyło około 50 osób. 

8. Dnia 8. 02. 2005 roku warsztaty sztuki ludowej rozpoczęły realizację 
projektu z dziedziny kwiaty i bukiety. Dzieci uczyły się wykonywać kwiaty i 
bukiety z bibuły, a zajęcia z tej dziedziny prowadziła Pani Zofia Trzcińska - 
Parzych z Nowej Rudy. Dzieci i młodzież, ucząc się tej dziedziny, mogły 
wykonywać przepiękne wytwory z pasków bibuły karbowanej i drutu albo dla 
urozmaicenia wprowadzając także bibułę gładką, papier i pióra gęsie. Kwiatami 
dawniej dekorowano ramy obrazów, przyozdabiano nimi domowy ołtarzyk, 
dodawane były do różnego rodzaju pająków, kierców i palm wielkanocnych. 
Umiejętności nabyte podczas warsztatów dzieci i młodzież będą mogli 
wykorzystać biorąc udział w konkursie sztuki ludowej przy wykonywaniu kwiatów 
na palmę wielkanocną oraz przy wykonywaniu dekoracji na imprezy 
okolicznościowe. Sztuka ta uczy dokładności i staranności. 

9. Dnia  10.  02.  2005 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się 
warsztaty z dziedziny palma wielkanocna, które prowadziła pani Halina Pajka 
z Kadzidła. Na warsztatach dzieci i młodzież uczyły się wykonywać przeróżne 
kwiaty z bibuły, a następnie jak te kwiaty wplatać w palmę wielkanocną. 

10. W dniu 14. 02. 2005r. odbyły się warsztaty z dziedziny wycinankarstwo. 
Zajęcia prowadzone były przez panią Czesławę Kaczyńską z Dylewa. Wycinanki 
- misterne, wycinane różnej wielkości z glancowanego papieru kółka, gwiazdy 
lub stylizowane drzewka (leluje) i kogutki były podstawowym elementem 
zdobienia chat wiejskich na Kurpiach. W naszym regionie całkowicie upadła ta 
dziedzina sztuki ludowej. Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest by dzieci i 
młodzież poznały i nauczyły się wykonywać wycinankę różną technika i formą. 
Jest to bardzo trudna dziedzina, wymaga dużo cierpliwości i staranności. Tak 
więc warsztaty z tej dziedziny kształtują charakter, uczą estetyki i dokładności. 

11. Dnia 16. 02. 2005 roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zrealizował 
kolejne warsztaty z dziedziny pisankarstwo. Zajęcia prowadziła Pani Teresa 
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Pardo z Łomży, znawca  folkloru  kurpiowskiego,  która pokazała  dzieciom  i  
młodzieży jak  się wykonuje różnorodne pisanki. Uczestnicy warsztatów 
poznawali technikę robienia pisanek zdobionych woskiem i skrobanych. 
Zdobienie woskiem polega na nakładaniu woskowego wzoru, a następnie 
włożeniu jajka do barwnika.  Po zdjęciu wosku powstaje  nam jedno  lub  
wielobarwny wzór. Pisanki skrobane  powstawały po barwieniu jajka w całości 
w „cebulaku" (w wywarze łupin cebuli lub w wywarze z kory dębowej, młodego 
żyta), a następnie wydrapaniu wzoru ostrym narzędziem. 

12. W dniu 18. 02. 2005 roku odbyły się ostatnie warsztaty sztuki ludowej. Były 
to warsztaty z dziedziny koronkarstwa, które odbyły się po raz pierwszy.  
Zajęcia prowadziła  Pani Czesława Lewandowska z Ostrołęki. Na warsztatach 
dzieci i młodzież uczyły się najprostszych wzorów: łańcuszek i drabinka, ze 
względu na pierwsze warsztaty z tej dziedziny. Dziedzina ta kształtuje silną 
wolę, ponieważ wymaga dużo staranności, dokładności, cierpliwości, jak również 
ważną rolę odgrywa estetyka, która dodaje dużo uroku w wykonaniu czynności. 
Dzieci bardzo chętnie brały udział w tych zajęciach. 

13. Dnia 14. 03. 2005 roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował 
wystawę prac   z  konkursu  pn.   „Tradycje  wielkanocne  na  Kurpiach".   
Konkurs  ten  był skierowany   do   uczniów   szkół   podstawowych  i   
gimnazjów   z  terenu  powiatu kolneńskiego. Obejmował on kategorie: pisanki, 
palmy wielkanocne, ozdoby domu (bukietu, kierce, wycinanki). Zadowalający 
jest fakt, że liczba uczestników konkursu zwiększyła się o  100% oraz większe 
zainteresowanie konkursem przez dzieci i młodzież w porównaniu do lat 
ubiegłych, za czym idzie większa różnorodność prac oraz stwierdzony przez 
komisję konkursową wysoki poziom artystyczny z kulturą kurpiowską. 
Ogółem do konkursu przystąpiło 133 osoby, a wpłynęło 206 prac. W konkursie 
zostało nagrodzonych 79 uczniów, a wyróżnionych 19. 

14. Wystawę prac z konkursu pn. „Tradycje Wielkanocne na Kurpiach", który odbył 
się w ramach projektu „Przyszłość budować, a z przeszłości brać siły" 
współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa podlaskiego w 
Białymstoku była dostępna dla zwiedzających w dniach od 14 marca do 29 
kwietnia 2005 roku. Ekspozycję wystawy w Gminnym Ośrodku Kultury 
obejrzało 410 osób. Dzięki wystawie znajdującej się w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Turośli wycieczki z naszej gminy jak też z gmin sąsiadujących miały 
możliwość zapoznania się z kulturą oraz sztuką kurpiowską jaką były 
rękodzieła ludowe wykonane przez dzieci. 

15. W dniu  15.  05.  2005  roku w Zbójnej  odbył się „Regionalny Przegląd 
Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych".  W konkursie wzięło  udział 
ponad  500 wykonawców. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli reprezentowały: 
Zespół Śpiewaczy (z Nowej Rudy ( I miejsce), Zespół Śpiewaczy z Turośli ( II 
miejsce), Dziecięcy Zespół Śpiewaczy i Teatralny z Lemana ( III miejsce). 
Zespoły śpiewacze, które otrzymały I i II miejsce, zostały zaproszone do 
wzięcia udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Kurpiowskich w 
Nowogrodzie. 

16. Gminny Ośrodek Kultury w dniu 27 maja 2005  roku tradycyjnym 
zwyczajem przygotował wieczornicę z okazji Dnia Matki i Ojca. Dzieci, 
przygotowując się do tego święta, kilka dni wcześniej wykonywały piękne i 
kolorowe kwiaty z bibuły. Wszystkim przybyłym maniom i tatom dzieci 
zaprezentowały część artystyczną składająca się z wierszy i piosenek 
przygotowanych pod kierunkiem instruktorów. 
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17. W dniu 5 czerwca 2005 r. po raz drugi Gmina Turośl zaprezentowała się na 
Placu Zamkowym podczas imprezy „Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie". 
Na scenie śpiewały Zespoły Śpiewacze z Turośli i Nowej Rudy, a 
warszawiacy smakowali kurpiowskich potraw i podziwiali kurpiowskie ręczne 
wyroby. 

18. Dnia 8.06.2005 r. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował kolejną XVIII 
edycję konkursu wiedzy o regionie p.n. „Wiem wszystko o Kurpiowszczyźnie". 
W konkursie udział wzięło 12 osób z 4 Szkół Podstawowych z terenu gminy 
Turośl oraz 8 osób z Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Turośli. Organizatorzy 
wysoko ocenili poziom śpiewanych gwarą pieśni kurpiowskich, jak również 
młodzież wykazała się dużą wiedzą na temat Kurpiowszczyzny, jej historii, 
kultury i dnia dzisiejszego. Cieszy nas fakt, iż ten konkurs z roku na rok stoi na 
coraz to wyższym poziomie. 

19. W dniach 18-19.06.2005r. Regionalny Ośrodek Kultury w Zbójnej z siedzibą w 
Łomży zorganizował  „XII   Ogólnopolskie  Dni  Kultury  Kurpiowskiej"  w 
Nowogrodzie. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli reprezentowały: Zespół 
Śpiewaczy z Nowej Rudy, który uzyskał III miejsce, Zespół Śpiewaczy z 
Turośli   II miejsce; solistka śpiewaczka Eugenia Kulis z Kruszy I miejsce. 

20. W dniach od 24 do 26 czerwca 2005 roku w Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą organizowany był „XXXIX Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych". W koncercie  konkursowym  wzięło  udział  około   800  artystów  
ludowych  z   12 województw.  Z województwa podlaskiego brały udział trzy 
Zespoły Śpiewacze: Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy, Zespół Śpiewaczy „Modry 
Len" z Nowinki i Zespół Śpiewaczy „Rabin" z Grabowych Grądów. Jury 
składające się z 11 osób wysłuchało: 22 Kapel, 30 Zespołów Śpiewaczych, 13 
Instrumentalistów, 26 Solistów Śpiewaków oraz 24 grupy wykonawców w 
konkursie „Duży - Mały". Jury oceniając dobór regionalnego repertuaru, cechy 
regionalnego stylu oraz poziom artystyczny, przyznało Zespołowi   Śpiewaczemu  
z  Nowej   Rudy jako jedynemu  zespołowi   z  naszego województwa  
podlaskiego III miejsce. 

21. W dniu 10 lipca 2005r. na terenie boiska szkolnego odbyły się „XIV Turoślańskie 
Prezentacje Kulturalne”. W pięknej scenerii Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Scena 
swoim wyglądem przedstawiała zagrodę Kurpiowską. Organizatorami tej imprezy 
byli: Wójt Gminy Turośl i Gminny Ośrodek Kultury w Turośli. 
Współorganizatorami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w 
Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Kolnie, Ludowe Zespoły Sportowe i 
Ochotnicza Straż Pożarna w Turośli. Uroczystego otwarcia dokonali: Wójt Gminy 
Turośl Pan Piotr Niedbała i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli Pani 
Iwona Potaś. Na estradzie przed licznie zgromadzoną publicznością, 
zaprezentowały się: Zespoły Kurpiowskie z Turośli, Nowej Rudy i Zbójnej z 
wiązankami pieśni i tańców kurpiowskich. Wystąpił Dziecięcy Zespół Śpiewaczy 
Teatralnych z Lemana w  widowisku pt. „Babskie zmortsienia”. Zobaczyliśmy na 
scenie solistów. Wystąpiły na scenie również zespoły muzyczne działające przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli. Po raz pierwszy na scenie wystąpiła Kapela 
Krakowska i zagrała dla nas Kapela Kurpiowska z Nowogrodu. Dla najmłodszych 
pokazana była bajka pt. „Pan Twardowski” w wykonaniu studia Teatralnego „ART-
RE” z Krakowa. Wystąpił także kabaret „Sam I Bronka” z Krakowa i odbył się 
koncert Agaty Werner wraz z zespołem z Łodzi. Atrakcją tej imprezy był pokaz 
laserów, który zaciekawił wszystkich uczestników. Podczas trwania festynu odbył 
się turniej piłki nożnej, w którym zwyciężył zespół „Kurp-Dach” z Raszyna, II 
miejsce zajął drugi zespół „Kurp-Dach” z Raszyna, natomiast III miejsce zdobył 
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LZS z Turośli. Zwycięscy otrzymali puchary i nagrody. Dla publiczności odbył się 
konkurs przeprowadzony przez firmę Avon. Były też atrakcje dla najmłodszej 
publiczności w postaci dmuchanych zjeżdżalni, zamku, małpi gaj. Imprezie 
towarzyszył kiermasz sztuki ludowej. Impreza zakończyła się zabawą ludową przy 
dźwiękach muzyki zespołu „Power Dance” i „Silver”. W czasie imprezy została 
pokazana zarówno kultura naszego regionu, jak i również i innych regionów 
naszego kraju. 

22. Dnia 11.09.2005r. na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Ptakach odbyła 
się cykliczna, plenerowa impreza pn. „XV Kartoflisko – Dziedzictwo kulturowe i 
teraźniejszości”. Organizatorami tej imprezy byli: Wójt Gminy Turośl i Gminny 
Ośrodek Kultury w Turośli. Scena na której występowali wykonawcy, 
przedstawiała wnętrze chaty kurpiowskiej, z dekoracjami typowymi dla tego 
regionu. Odbyły się występy artystyczne gawędziarzy ludowych, zespołów, 
solistów śpiewaków i kapel ludowych. Zespołu Śpiewacze z Turośli i Nowej Rudy 
przedstawiły widowisko obrzędowe „Tłoka na kopanie kartofli”. Widowisko to 
obrazuje ciężką pracę rolników na roli podczas kopania kartofli. Impreza 
„Kartoflisko” była przypomnieniem tego obyczaju. Poza zespołami, które brały 
udział w widowisku, wystąpił również zespół ze Zbójnej, który zaprezentował 
piękne piosenki kurpiowskie. Wystąpiła ze swoim repertuarem solistka Honorata 
Ruszczyk z Nowej Rudy. Na oprawę artystyczną złożyły się także występy zespołu 
wokalno-instrumentalnego z GOK-u w Turośli pod kierunkiem Pana Józefa 
Zawalicha. W czasie trwania imprezy odbyły się liczne konkursy kartoflane. 
Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs II edycja „Na największy 
przyniesiony ziemniak”. Zwyciężyła Karolina Szewczyk z Ptaków z 750g. 
ziemniakiem i otrzymała odtwarzacz DVD. Pozostali zwycięscy konkursów 
otrzymali nagrody rzeczowe i medale z ziemniaka. W trakcie imprezy odbył się 
wyścig kolarski w kategorii szkoła podstawowa, której zwycięzcą stał się Damian 
Bastek z Ptaków i gimnazjum Łukasz Milewski z Ptaków, oraz konkurs piłki 
nożnej. W którym zwycięzcą został LZS Ptaki. Odbył się również pokaz walk 
rycerskich i czyszczenie rzeki Pisy, która była bardzo czysta. Publiczność rozbawiał 
kabaret „Widelec” z Białegostoku, towarzyszył także zespół „Power Dance”. Jak co 
roku tak i w tym płonęły ogniska, pieczone były ziemniaki i podawana woda 
cebulowa. Obecne były również stoiska z potrawami regionalnymi i twórczością 
ludową.  

23. Dnia 18.09.2005r. w Małym Płocku odbyły się „Dożynki Powiatowe i Dekanalne”. 
Dożynkowe wieńce przywieźli reprezentanci wszystkich gmin z terenu powiatu 
kolneńskiego. Naszą gminę reprezentowały: Zespół Śpiewaczy z Turośli i Zespół 
Śpiewaczy z Nowej Rudy oraz wieniec dożynkowy wykonany przez mieszkańców 
Ciecior. Impreza rozpoczęła się mszą świętą, podczas której odbyło się poświęcenie 
wieńców i odśpiewanie „Plon” przez Zespoły Śpiewacze z Turośli i Nowej Rudy. 
Msza św. miała charakter dziękczynny za tegoroczne plony. Po nabożeństwie 
odbyły się prezentacje artystyczne, w których udział wzięli również nasi artyści. 

24. Dzień 25.VIII.2005r. będzie dniem bardzo pamiętnym dla wszystkich parafian 
Turośli, ponieważ odbyło się pożegnanie Proboszcza Parafii Turośl Księdza 
Kanonika Witalisa Łapińskiego, który po 15 latach pracy w parafii Turośl odszedł 
na emeryturę. W imieniu parafian z żalem pożegnał księdza Wójt Gminy Turośl – 
Pan Piotr Niedbała, przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli wraz z 
Zespołami Śpiewaczymi z Turośli i Nowej Rudy oraz przedstawiciele Publicznego 
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Turośli. Zespoły Śpiewacze w ramach 
podziękowań  za to, że był nam drogowskazem w życiu, zaśpiewały piosenki 
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własnoręcznie napisane przez wykonawców. Parafianie zaśpiewali tradycyjne „Sto 
lat” i krótkie życzenia na dalsze lata życia. 

25. W dniu 29.IX.2005r. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował dla dzieci i 
młodzieży „Małe kartoflisko”. Zebrani wokół ogniska dzieci i młodzież piekli 
kiełbaski, jedli pieczone ziemniaki, popijając wodą cebulową. Atrakcją popołudnia 
były liczne konkursy zręcznościowe m.in. wrzucanie ziemniaków do koszyka, na 
najdłuższą obierzynę i pomysłowość w konkursie na najpiękniejszą rzeźbę 
ziemniaczaną. Były również konkursy zręcznościowe tj.: odbijanie piłki i 
przenoszenie na łyżce gruszki. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i 
słodkie upominki. 

26. W dniu 10.XI.2005r. z okazji 87 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 
Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował uroczystą wieczornicę dla 
uczczenia tego święta. Hasłem przewodnim tego spotkania były słowa: „Bo niczym 
jest Ojczyzna, bez przeszłości”. Dzieci i młodzież zaprezentowały montaż słowno-
muzyczny złożony z wierszy i pieśni patriotycznych, podczas którego panował 
uroczysty i podniosły nastrój. W międzyczasie wszyscy goście i rodzice zaproszeni 
zostali zaproszeni na skromny poczęstunek. Wieczornica ta miała na celu 
kształtowanie dumy narodowej, przywiązania do tradycji oraz wzbudzenia 
poszanowania dla wartości o jakie walczyli nasi dziadkowie i ojcowie. W 
wieczornicy uczestniczyło 40 osób. 

27. Dnia 23.XI.2005r. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował dla dzieci i 
młodzieży wieczór andrzejkowy p.n. „Wróżba prawdę Ci powie…” Zabawa 
rozpoczęła się wcześnie, stwarzając możliwości uczestnictwa w niej dzieciom i 
młodzieży dojeżdżającej do szkół. Zgodnie z andrzejkową tradycją dzieci 
próbowały „chylić rąbka tajemnicy przyszłości”, biorąc udział w wielu 
różnorodnych wróżbach i zabawach, tj. rzucanie kości, wróżba z kamieniami, 
szpilka prawdy, wróżba z obrączką, puszczanie stateczków na wodzie i stawianie 
butów. Nie zabrakło też lania wosku i wspaniałej zabawy przy jego odczytywaniu. 
Odbyły się również konkursy z krzesełkami i taniec na gazecie, których zwycięscy 
otrzymali nagrody. W zabawie andrzejkowej wzięło udział ok. 110 osób. Wieczór 
zakończył się dyskoteką. 

28. Dnia 26.XI.2005r. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował dyskotekę dla 
dzieci i młodzieży z Turośli i okolicznych miejscowości. Frekwencja dopisała. 
Uczestnicy dyskoteki bawili się przy rytmach muzyki dyskotekowej do godz. 21:00.  

29. W dniu 14.XII.2005r. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował 
„Wieczerzę Wigilijną”. Spotkania te, stały się tradycją GOK-u. Przy wigilijnym 
stole zasiadły: Zespoły Śpiewacze z Turośli i Nowej Rudy oraz twórcy  ludowi z 
terenu Gminy Turośl. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wójt Gminy Turośl – 
Pan Piotr Niedbała, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Sławomir Milewski, ksiądz 
Andrzej Kowalewski oraz Pan organista Andrzej Mięczkowski wraz z żoną. 
Wieczerzę wigilijną rozpoczął ks. Adam Wasilewski modlitwą z Pisma Świętego po 
czym podzielono się opłatkiem, życząc sobie radosnych, spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia i wiele szczęścia w nadchodzącym 2006 roku. W trakcie wieczerzy 
zespoły kurpiowskie otrzymały z rąk Wójta Gminy Turośl nagrody i podziękowania 
za wkład włożony w kultywowanie i pielęgnowanie starych zwyczajów i pięknej 
mowy ojców. Nie zabrakło też kolęd i pastorałek śpiewanych przez wszystkich 
zebranych. 

30. Przed Świętami Bożego Narodzenia, dnia 20.12.2005 roku odbyło się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Turośli „Spotkanie opłatkowe” dla dzieci z kół zainteresowań. 
Spotkanie zaczęło się od przywitania wszystkich zgromadzonych przez Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury – Panią Iwonę Potaś. Następnie została odczytana 
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Ewangelia wg. św. Łukasza,  po wysłuchaniu modlitwy dzieci wraz z instruktorami 
podzieliły się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia świąteczne i 
noworoczne. W świąteczny nastrój wprowadziło nas wspólne śpiewanie kolęd i 
pastorałek. 

31. W dniach od 26.12.2005r. do 31.12.2005r. Turoślańskie domy odwiedzali 
„Herody”. Do Turośli wrócił ten staropolski zwyczaj  w 2003r. w oparciu o 
wspomnienia świętej pamięci Pana Henryka Potasia z Turośli. Grupa kolędnicza 
przygotowana była przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli. 
Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu, począwszy od końca listopada do 
26.12.2005r. Wszyscy mieszkańcy, którzy przyjmowali „Herody” byli bardzo 
zachwyceni występami małych artystów. Na koniec przedstawienia kolędnicy 
składali domownikom życzenia świąteczne. „Herody” wezmą udział 21 stycznia 
2006r. w konkursie pn.: „Spotkanie Zespołów Obrzędowych Powiatu 
Kolneńskiego” w Kolnie. 

 
W przedstawionym wyżej materiale wykazano tylko niektóre ważniejsze wycinki 

z działalności GOK - u. Jednak, żeby te imprezy się odbyły, potrzebne są ciągłe spotkania 
zarówno w kołach zainteresowań / teatralnym i muzycznym /, jak również wielogodzinne 
próby poza tymi zajęciami. Dzięki prowadzonym zajęciom kół zainteresowań dzieci i 
młodzież mają możliwość zdobycia umiejętności grania na instrumentach muzycznych, 
śpiewu, rozwijania zainteresowań teatralnych i uczestniczenia w zajęciach z zakresu 
edukacji regionalnej.  

W 2005 roku w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano wystawę pokonkursową 
pn. „Tradycje Wielkanocne na Kurpiach”, którą zwiedziło 411 osób. 

Na wielką uwagę zasługuje społeczne zaangażowanie członków zespołów 
folklorystycznych działających przy GOK w Turośli. Ci wspaniali ludzie kosztem wolnego 
czasu, a nie jednokrotnie porzuconych prac domowych przybywają zarówno na próby jak 
również i na występy. Między innymi dzięki ich postawie rozsławiane jest dobre imię 
naszej gminy, a wiele osób z poza naszego regionu zazdrości nam naszych osiągnięć. A 
osiągnięcia są duże. 

Dodatkową formą działalności GOK w Turośli jest działalność 
Klubokawiarni. Klubokawiarnia posiada w swoim asortymencie podstawowe artykuły 
spożywcze. Celem uruchomienia tej kawiarni w naszym oczekiwaniu było 
odciągnięcie młodzieży i dzieci od lokali, gdzie są sprzedawane napoje alkoholowe. 

Inną miłą formą spędzenia czasu wolnego jest gra w bilarda, w tenisa, gry 
stolikowe. W GOK-u udostępniamy stoły do tych gier bezpłatnie. Gminny Ośrodek Kultury 
posiada pracownie komputerową w ramach programu IKONKA, która umożliwia wszystkim 
chętnym bezpłatne korzystanie z komputerów- mogą pisać, drukować, dzieci uczą się 
podstawowej obsługi, grają w gry rozrywkowe i umysłowe. Jest ona również 
wyposażona w stały dostęp do Internetu umożliwiający mieszkańcom korzystanie sześć 
dni w tygodniu do późnych godzin wieczornych z dobrodziejstw płynących z posługiwania 
się nim. Ta forma działalności nie jest nastawiona na zysk, lecz jest odpowiedzią na 
oczekiwania ludzi niemających możliwości korzystania z komputerów i Internetu. W 
Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli z pracowni komputerowej w ramach programu 
IKONKA skorzystało 244 osoby w tym dzieci i młodzież w wieku poniżej 15 lat – 184 osoby, 
średnio w ciągu dnia  przez cały rok skorzystało 12 osób. 

Inną formą działalności są organizowane wycieczki do Gminnego Ośrodka Kultury i 
Izby Regionalnej. Jest to dobra forma działalności i reklamy naszego terenu i Gminy Turośl 
wśród społeczeństwa. Zorganizowano 6 wycieczek , a wzięło udział 85 osób. 



06-03-08 11:43 
 

51

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Turośl nadzoruje pracę 2 filii bibliotecznych ( FB Leman 
i FB Łacha). 
Ogółem w gminie stan księgozbioru wynosi 22.629 wol.  
W 2005 r. przybyło 790 wol. na sumę  15327,26 zł. 
w tym: 
z zakupu za środki samorządowe – 335 wol. o wartości 7178,71 zł 
z zakupu za środki otrzymane z Ministerstwa Kultury – 371 wol. na sumę 7000 zł 
z darów od sponsorów i czytelników otrzymaliśmy – 84 wol. na sumę 1148,55 zł 
 
Wpływy książek w 2005 r. wzrosły w porównaniu do roku 2004 o 371 wol. 
Zaprenumerowano 14 czasopism na kwotę 1742 zł 
 
W bibliotekach na terenie gminy zarejestrowano 778 czytelników jest to wzrost o 1 czytelnika 
w porównaniu do roku 2004. 
Wypożyczono 15732 książki i 1191 czasopism. 
 
Na miejscu udzielono 414 informacji z 540 wol. księgozbioru podręcznego dla 667 osób oraz 
udostępniono 517 czasopism. 
Biblioteki prowadzą kartotekę regionalno-tekstową, w której na bieżąco gromadzone są 
artykuły z prasy dotyczące naszej gminy. 
BPG Turośl prowadzi także punkt książek mówionych dla ludzi chorych i niewidomych. W 
2005 r. zarejestrowano 3 czytelników, którym wypożyczono 12 tytułów (182 kasety). 
 

W celu animacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży prowadzone są różne formy 
prac kulturalno-oświatowych. Największym zainteresowaniem cieszą się konkursy. 
1. Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki przygotowali teatrzyk kukiełkowy p.t. „Podróż do 

Krainy Fantazji”. Teatrzyk z okazji Dnia Dziecka przedstawiliśmy dla dzieci z Lemana, 
Łachy, Ptaków i Turośli. Ogółem obejrzało 200 dzieci. Spektakl cieszył się dużym 
zainteresowaniem. 

2. 18 maja w BPG Turośl odbyło się „Pasowanie na czytelnika” 50 uczni klas pierwszych 
ze Szkoły Podstawowej w Turośli. 

3. 30 maja odbyły się eliminacje gminne konkursu recytatorskiego „Kurpie Zielone w 
literaturze”. Do konkursu przystąpiło 73 uczestników z wszystkich szkół podstawowych 
z terenu Gminy Turośl. W finale konkursu, który odbył się 7 czerwca w Myszyńcu 
zajęliśmy drugie miejsce.    

4. W grudniu biblioteki z terenu Gminy Turośl zorganizowały konkurs czytelniczy           
p.t. „Baśniowy Świat Andersena”, w którym wzięło udział 50 uczestników. Wszyscy 
uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe nagrody.   

Ponadto biblioteki prowadzą inne formy prac k.o. m. in. lekcje biblioteczne, montaże, 
przeglądy, gry i zabawy literackie, wieczory opowiadań.    

 

Kultura fizyczna i sportKultura fizyczna i sportKultura fizyczna i sportKultura fizyczna i sport    
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Planowane wydatki tego działu w kwocie 10.000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 

9.600 zł. i dotyczyły wypłaty stypendium sportowego dla Marzeny Banach z Nowej 

Rudy – 2.400 zł. oraz dofinansowania imprez sportowych organizowanych przez 

Ludowe Zespoły Sportowe (2.200 zł.) i Szkolny Związek Sportowy w kwocie 5.000 

zł..  

 

 

 

 

 

 

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za   2005 rok należy stwierdzić, że 

realizowany był prawidłowo.   

Niskie wykonanie dochodów nastąpiło w działach: 

•  „Turystyka” (88%)- ponieważ niski poziom wody w rzece uniemożliwił 

uruchomienie Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach, 

• „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” -  

(89%) ponieważ nastąpiły mniejsze wpływy od zakładanych w podatkach z 

urzędów skarbowych oraz podatków lokalnych, 

• „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (83%) - ponieważ  mniejsze 

było zapotrzebowanie na usługi komunalne, 

• „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (46%)- ponieważ   planowana 

dotacja na zakup strojów ludowych zgodnie ze złożonym wnioskiem, będzie 

uruchomiona w I półroczu 2006 roku. 
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Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w dziale: 

• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (92%)- ponieważ   planowany 

zakup strojów ludowych zgodnie z podpisaną umową z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Podlaskiego będzie sfinansowany w I półroczu 

2006 roku. 

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody i wydatki zostały 

zrealizowane na poziomie 100%.  

W   2005 r wpłynęła ostatnia transza pożyczki inwestycyjnej na budowę 

oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej w Turosli z NFOŚiGW w 

Warszawie w wysokości 38.005 zł. oraz zaciągnięto nowy kredyt inwestycyjny na 

budowę sali gimnastycznej w Turośli w wysokości 200.000 zł. Zgodnie z podpisaną 

umową spłata powyższego kredytu nastąpi w całości w 2006 roku. 

W  2005 r zostały spłacone następujące raty pożyczek inwestycyjnych: 

• do WFŚiGW w Białymstoku na budowę oczyszczalni ścieków z siecią 

kanalizacji sanitarnej w Turośli – 114.840 zł., 

• do NFOŚiGW w Warszawie na budowę oczyszczalni ścieków z siecią 

kanalizacji sanitarnej w Turośli – 75.000 zł. 

• do WFŚiGW w Białymstoku na zakup samochodu strażackiego – 50.000 zł. 

Na dzień 31.12. 2005 roku istnieje zadłużenie w wysokości 1.358.803 zł. w tym: 

• z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Białymstoku w wysokości 509.942 zł. 

• z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie – 648.861 zł. 

• z Banku Spółdzielczego w Kolnie 200.000 zł. 

W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do 

istniejących funduszy realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej. 

Wszystkie wydatki realizowane były z rozwagą i gospodarską oszczędnością. Udało 



06-03-08 11:43 
 

54

się nam zakończyć budowę oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej w 

Turośli. Ze względu na duże zainteresowanie oddawaniem nieczystości do 

oczyszczalni w roku bieżącym dokonaliśmy już jej rozbudowy z 50 m3 przerobu na 

dobę do 100 m3.    

Za sukces można uznać wykonanie szeregu remontów dróg. Omawiając wydatki 

działu transport wykazano tylko ważniejsze drogi, na których została nawieziono 

warstwa żwirowa.  Łącznie zostało wyremontowanych 11,5 km dróg, w tym na 

odcinku 200 mb położono dywanik bitumiczny. Nie pisaliśmy o krótkich odcinkach 

drogi, gdyż takich remontów było bardzo wiele. Działania nasze skierowane były na 

pozyskiwanie środków z zewnątrz. W tym celu złożono wnioski o dofinansowanie 

remontu dróg, na które to zadania uzyskano kwotę 409.999 zł.. 

Również na rozpoczęte już zadanie inwestycyjne tj. „Budowę sali gimnastycznej w 

Turośli”   uzyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w 

wysokości 1.070.000 zł., oraz w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 350.000 zł. i 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 

600.000 zł. 

Na podkreślenie wymaga również fakt, iż wiele prac gospodarczych jest 

wykonywanych na terenie naszej gminy, chociaż bezpośrednio nie jesteśmy ich 

wykonawcami, ale mamy w tym swój udział. Mam tu na myśli budowę chodnika 

wzdłuż ulicy Olsztyńskiej w Turośli oraz prowadzone remonty mostu i drogi w 

Ptakach. 

 Z pewnością nie spełniono wszystkich oczekiwań mieszkańców, jednak przy 

zasobności naszego budżetu starano się zaspokoić te bardziej potrzebne. Z odczuć 

mieszkańców wnioskujemy, że nasze działania były trafne i o bardzo pozytywnym 

odbiorze. Myślimy, że wszystkie działania poczynione w roku 2005 przyczynią się do 

poprawy życia mieszkańców tej gminy i stanowić będą inspirację do jeszcze lepszej 

pracy nad poprawą warunków życia i rozwoju gminy Turośl. Będąc wielkim optymistą 

mam nadzieję, że rok 2006 będzie jeszcze lepszym rokiem w funkcjonowaniu Gminy 

Turośl. 
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Wójt Gminy 

Piotr Niedbała 

 

 

 

 

 

 

 

S P R A W O Z D A N I E 
 
 
z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych 
gminom. 
 
 
 
         W  2005 roku na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planowane 
były dochody w wysokości  1.137.195 zł., które zostały wykonane w kwocie  1.132.212 zł. 
Zrealizowane dochody dotyczyły: 
 
1/ dotacji z Podlaskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Białymstoku                      1.112.992 zł. 
   a/  na realizację zadań z zakresu  administracji rządowej                                       64.000 zł.  
    b/ na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz  koszty obsługi         957.242 zł. 
    c/ / na składkę na ubezpieczenie zdrowotne                                                             6.600 zł. 
    d/ na zasiłki i pomoc w naturze                                                                               85.150 zł. 
  
    
2/ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży                                                19.220 zł. 
     a/ na aktualizację rejestru wyborców                                                                          780 zł. 
     b/ na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP                                                   12.064 zł. 
     c/ na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP                                          6.376 zł.   
          
         Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczą 
następujących zadań: 
 
    a/na realizację zadań z zakresu  administracji rządowej                                          64.000 zł.  
    b/ na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz  koszty obsługi         957.242 zł. 
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    c/ / na składkę na ubezpieczenie zdrowotne                                                             6.600 zł. 
    d/ na zasiłki i pomoc w naturze                                                                               85.150 zł. 
    e/ na aktualizację rejestru wyborców                                                                           780 zł. 
    f/ na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP                                                    12.064 zł. 
    g/ na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP                                           6.376 zł.   
 
      
 
 
 
 
 

                                                              
Wójt Gminy 

                                                              
Piotr Niedbała 

 
 

 

 


