
ZARZĄDZENIE NR 17/07 

Wójta Gminy Turo śl 

z dnia 5 marca 2007 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za  2006 r. 

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
/Dz. U.  Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.  nr 45, poz. 319,  Nr 104, poz. 708 /   zarządzam, co 
następuje:  

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Turośl za  2006 r., według 
którego: 

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 13.725.633 zł. 

               Wykonanie – 13.261.692,68 zł. 

               zgodnie z załącznikiem nr 1  

     2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 14.215.162 zł. 

              Wykonanie – 13.808.819,79 zł. 

              zgodnie z załącznikiem nr 2 

 
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji 

rzadowej zleconych gminie zgodnie z załącznikami nr 3 i 4. 

3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury 
zodnie z załącznikiem nr 5 i 6. 

4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2006 roku zgodnie z 
załącznikiem Nr 7. 

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać: 

1) Radzie Gminy Turośl 
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży. 

 

§ 3.  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 17/07 Wójta Gminy Turośl                   
z dnia 5 marca 2006 r. 

 

 
Dział 

 

 
Rozdział 

 
§ 

 
Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu 

Plan na     2006 r. Wykonanie 
w  2006 roku 

% 
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

010   ROLNICTWO I 
ŁOWIECTWO 

317625,00 313656,04 99 

 01010  INFRASTRUKTURA 
WODOCIĄGOWA I 
SANITACYJNA      

 
 

232.139,00 

 
 

230.676,63 

 
 

99 
  0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 1.200,00 400 
  0830 Wpływy z usług  76.539,00 74.693,33 98 
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 

tytułu podatków i opłat 
 

300,00 
 

223,30 
 

74 
  6260 Dotacje otrzymane z funduszy 

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

 
 
 
 

155.000,00 

 
 
 
 

154.560,00 

 
 
 
 

100 

 01036  RESTRUKTURYZACJA I 
MODERNIZACJA SEKTORA 
ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ 
ROZWÓJ OBSZARÓW 
WIEJSKICH 

 
 
 
 

19.970,00 

 
 
 
 

      19.970,00 

 
 
 
 

100 
  6298 Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 

 
 
 
 

19.970,00 

 
 
 
 

19.970,00 

 
 
 
 

100 
 01038  ROZWÓJ OBSZARÓW 

WIEJSKICH 
 

12.500,00 
 

9.993,53 
 

80 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 12.500,00 9.993,53 80 
 01095  POZOSTAŁA  

DZIAŁALNO ŚĆ 
53.016,00 53.015,88 100 

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

53.016,00 53.015,88 100 

020   LEŚNICTWO 2.500,00 1.672,17 67 
 02001  GOSPODARKA LEŚNA  2.500,00 1.672,17 67 
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy 2.500,00 1.672,17 67 

600   TRANSPORT I 
ŁĄCZNOŚĆ 

415.604,00 290.000,00 70 

 60016  DROGI PUBLICZNE GMINNE 170.604,00 45.000,00 26 
  2440 Dotacje otrzymane z funduszy 

celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora 
finansów publicznych 
 
 

 
 

85.000,00 

 
 

45.000,00 

 
 

53 
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  6338 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin 
(związków gmin) 

15.000,00 0,00 0 

  6339 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin 
(związków gmin) 

 
70.604,,00 

 
0,00 

 
 

 
0 
 
 

 60078  USUWANIE SKUTKÓW 
KLĘŚK ŻYWIOŁOWYCH 

 
245.000,00 

 
245.000,00 

 
100 

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

 
 

245.000,00 

 
 

245.000,00 

 
 

100 

750   ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA 

 
77.090,00 

 
74.551,89 

 
97 

 75011  URZĘDY WOJEWÓDZKIE 66.100,00 66.125,00 100 
  0690 Wpływy z różnych opłat 1.100,00 1.125,00 102 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z 

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

 
 
 

65.000,00 

 
 
 

65.000,00 

 
 
 

100 

 
 

75023  URZĘDY GMIN  
10.990,00 

 
8.426,89 

 
77 

  0450 Wpływy z opłaty administracyjnej 
za czynności urzędowe 

 
100,00 

 
30,00 

 
30 

  0690 Wpływy z różnych opłat 10.890,00 8.396,89 77 

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

 
 
 
 

12.410,00 

 
 
 
 

12.410,00 

 
 
 
 

100 

 75101  URZĘDY NACZELNYCH 
ORGANÓW  WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA 

 
 
 

804,00 

 
 
 

804,00 

 
 
 

100 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z 

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

 
 
 

804,00 

 
 
 

804,00 

 
 
 

100 

 75109  WYBORY DO RAD GMIN, 
RAD POWIATÓW I 
SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, 
WYBORY 
WÓJTÓW,BURMISTRZÓW I 
PREZYDENTÓW MIAST 
ORAZ REFERENDA 
GMINNE, POWIATOWE I 
WOJEWÓDZKIE 
 
 
 

11.606,00 11.606,00 100 
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  2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 

11.606,00 11.606,00 100 

754   BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

45.000,00 45.000,00 100 

 75412  OCHOTNICZE STRAŻE 
POŻARNE 

45.000,00 45.000,00 100 

  2440 Dotacje otrzymane z funduszy 
celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora 
finansów publicznych 

45.000,00 45.000,00 100 

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

 
 
 
 
 
 
 

1.361.135,00 

 
 
 
 
 
 
 

1.207.465,74 

 
 
 
 
 
 
 

89 

 75601  WPŁYWY Z PODATKU 
DOCHODOWEGO OD OSÓB 
FIZYCZNYCH 

 
 

2.310,00 

 
 

728,00 

 
 

32 
  0350 Podatek od działalności 

gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty 
podatkowej 

 
 

2.260,00 

 
 

728,00 

 
 

32 

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat 

 
50,00 

 
0,00 

 
- 

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

 
 
 
 
 
 
 

499.751,00 

 
 
 
 
 
 
 

417.810,23 

 
 
 
 
 
 
 

84 

  0310 Podatek od nieruchomości 399.201,00            328.646,23 82 
  0320 Podatek rolny 317,00 234,00 74 
  0330 Podatek leśny 99.546,00 88.115,00 89 
  0500 Podatek od czynności 

cywilnoprawnych 
82,00 802,00 978 

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat 
 
 
 
 
 
 
 

 
605,00 

 
13,00 

 
2 
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 75616  WPŁYWY Z PODATKU 
ROLNEGO, PODATKU 
LEŚNEGO PODATKU OD 
SPADKÓW I DAROWIZN,  
PODATKU OD CZYNNOŚCI 
CYWILNOPRAWNY ORAZ 
PODATKÓW I OPŁAT 
LOKALNYCH  OD OSÓB 
FIZYCZNYCH 

 
 
 
 
 
 
 

301.936,00 

 
 
 
 
 
 
 

236.639,89 

 
 
 
 
 
 
 

78 

  0310 Podatek od nieruchomości 159.068,00 114.194,86 71 
  0320 Podatek rolny 39.958,00 31.640,11 79 
  0330 Podatek leśny 19.158,00 15.484,89 81 
  0340 Podatek od środków 

transportowych 
24.725,00 24.961,80 101 

  0360 Podatek od spadków i darowizn 10.000,00 6457,00 65 
  0430 Wpływy z opłaty targowej 10,00 0,00 - 
  0500 Podatek od czynności 

cywilnoprawnych 
45.480,00 40.263,68 89 

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat 

 
3.537,00 

 
3.637,55 

 
103 

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

 
 
 
 

112.385,00 

 
 
 
 

92.809,09 

 
 
 
 

83 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 50.000,00 34.099,51 68 
  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu 
 

62.385,00 
 

58.709,58 
  

94 
 75621  UDZIAŁY GMIN W 

PODATKACH 
STANOWIĄCYCH DOCHÓD 
BUDŻETU PAŃSTWA 

 
 

444.753,00 

 
 

459.478,53 

 
 

103 

  0010 Podatek dochodowy od osób 
fizycznych 

438.753,00 454.056,00 103 

  0020 Podatek dochodowy od osób 
prawnych 

6.000,00 5.422,53 90 

758   RÓŻNE ROZLICZENIA 7.060.509,00 7.060.410,12 100  
 75801  CZĘŚĆ OŚWIATOWA 

SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA 
JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO 

 
 
 

4.230.961,00 

 
 
 

4.230.961,00 

 
 
 

100 
  2920 Subwencje ogólne z budżetu 

państwa 
4.230.961,00 4.230.961,00 100 

 75802  UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI 
OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO 

57.023,00 57.023,00 100 

    2750 Środki na uzupełnienie dochodów 
gmin 

57.023,00 57.023,00 100 

 75807  CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA 
SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA 
GMIN 

 
 

2.488.394,00 

 
 

2.488.394,00 

 
 

100 
  2920 Subwencje ogólne z budżetu 

państwa 
 

2.488.394,00 2.488.394,00 100 
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 75814  RÓŻNE ROZLICZENIA 
FINANSOWE 

 
500 

 
401,12 

 
80 

  0920 Pozostałe odsetki 500 401,12 80 
 75831  CZĘŚĆ RÓWNOWAŻACA 

SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA 
GMIN 

 
 

283.631,00 

 
 

283.631,00 

 
 

100 
  2920 Subwencje ogólne z budżetu 

państwa 
 

283.631,00 
 

283.631,00 
 

100 

801   OŚWIATA I 
WYCHOWANIE 

 
1.055.100,00 

 
970.178,88 

 
92 

 80101  SZKOŁY PODSTAWOWE 1.026.186,00 947.135,43 92 
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy                 40.212,00 38.874,13 97 
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 
                     100,00 50,00 50 

  0920 Pozostałe odsetki                               0 17,44 - 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 
 
 

 
 

15.874,00 
 

 
 

11.193,86 

 
 

71 

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

 
 
 
 

970.000,00 

 
 
 
 

897.000,00 

 
 
 
 

92 

 80113  DOWOŻENIE UCZNIÓW DO 
SZKÓŁ 

 
16.000,00 

 
10.129,45 

 
63 

  0830 Wpływy z usług 16.000,00 10.129,45 63 
 80195  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 12.914,00 12.914,00 100 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 

12.914,00 12.914,00 100 

 
852 

   
POMOC  SPOŁECZNA 

 
2.785.663,00 

 
2.746.605,17 

 
99 

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

 
 
 

1.843.115,00 

 
 
 

1.825.155,35 

 
 
 

99 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 19.700,00 1.828,38 9 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z 

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

 
 
 

1.823.415,00 

 
 
 

1.823.326,97 

 
 
 

100 

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

 
 
 
 

11.000,00 

 
 
 
 

7.554,45 

 
 
 
 

69 
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  2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 

 
 
 

11.000,00 

 
 
 

7.554,45 

 
 
 

69 

 85214  ZASIŁKI I POMOC W 
NATURZE ORAZ SKŁADKI 
NA UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNE 

 
 

250.900,00 

 
 

237.815,37 

 
 

95 

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

 
 
 

94.250,00 

 
 
 

92.360,67 

 
 
 

98 

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

 
 

156.650,00 

 
 

145.454,70 

 
 

93 
 85219  OŚRODKI POMOCY 

SPOŁECZNEJ 
105.000,00 105.000,00 100 

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

 
 

105.000,00 

 
 

105.000,00 

 
 

100 
 85278  USUWANIE SKUTKÓW 

KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 
523.040,00 518.472,00     99 

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

523.040,00 518.472,00   99 

 85295  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 52.608,00 52.608,00 100 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 

 
 

52.608,00 

 
 

52.608,00 

 
 

100 

854   EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

 
482.400,00 

 
449.059,09 

 
93 

 85401  ŚWIETLICE SZKOLNE 170.580,00 137.239,09 81 
  0830 Wpływy z usług 170.580,00 137.239,09 

 
81 

 85415  POMOC MATERIALNA DLA 
UCZNIÓW 

 
311.820,00 

 
311.820,00 

 
100 

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

 
 

311.820,00 

 
 

311.820,00 

 
 

100 

900   GOSPODARKA 
KOMUNALNA I 
OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

 
 

110.597,00 

 
 

90.683,58 

 
 

82 

 90004  UTRZYMANIE ZIELENI W 
MIASTACH I GMINACH 

 
8.477,00 

 
8.477,00 

 
100 

  2440 Dotacje otrzymane z funduszy 
celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora 
finansów publicznych 

 
 

8.477,00 

 
 

8.477,00 

 
 

100 

 90015  OŚWIETLENIE ULIC, 
PLACÓW I DRÓG 
 

50,00 36,89 7 
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  0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 36,89 7 
 90020  WPŁYWY I WYDATKI 

ZWIĄZANE Z 
GROMADZENIEM 
ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR 
ZA KORZYSTANIE ZE 
ŚRODOWISKA 

 
 
 

1.000,00 

 
 
 

27,20 

 
 
 

3 

  0400 Wpływy z opłaty produktowej 1.000,00 27,20 3 
 90095  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 101.070,00 82.142,49 81 
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy 90.870,00 77.239,50 85 
  0830 Wpływy z usług 10.000,00 4.727,37 47 
  0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów  

i składników majątkowych 
 

200,00 
 

150,00 
 

75 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 25,62 - 

 
 

 
R A Z E M 

 
13.725.633,00 

 
13.261.692,68 

 
97 
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Załącznik nr 2 do 
Zarządzenia Nr 17/07  Wójta 
Gminy Turo śl z dnia 5 marca 
2007 r. 

 

 
Dział 
 

 
Roz-
dział 

 
    § 

 
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 

 
Plan 

na 2006 r. 

 
Wykonanie 
w  2006 r. 

 
% 

(7:6) 
1 2 3 4 5 6 7 

010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 456.308,00 453.521,66 99 
 01010  INFRASRTUKTURA 

WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA 
WSI 

 
 

358.907,00 

 
 

357.487,09 

   
 

97 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.377,00 17.375,56 100 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.120,00 1.119,71 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.083,00 3.082,70 100 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 411.00 410.09 100 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 5.636,99 81 
  4260  Zakup energii 34.105,00 34.104,49 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 1.075,00 1.074,91 100 
  4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 142,80 95 
  4430 Różne opłaty i składki 650,00 604,00 93 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
 

764,00 
 

764,00 
 

100 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
 

293.172,00 
 

293.171,84 
 

100 
 01030  IZBY ROLNICZE 740,00 609,70 82 
  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 

wysokości 2% uzyskanych wpływów z 
podatku rolnego 

 
 

740,00 

 
 

609,70 

 
 

82 
 01036  RESTRUKTURYZACJA I 

MODERNIZACJA SEKTORA 
ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ 
OBSZARÓW WIEJSKICH 

 
 
 

36.680,00 

 
 
 

35.988,52 

 
 
 

98 
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
 

10.980,00 
 

10.980,00 
 

100 
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
 

736,00 
 

45,38 
 
6 

  6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

 
19.970,00 

 
19.970,00 

 
100 

  6069 Wydatki na zakupy  inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

 
4.994,00 

 
4.993,14 

 
100 

 01095  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 59.981,00 59.436,35 99 
  3030 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń 
51.986,00 51.976,35 100 

  4300 Zakup usług pozostałych 7.995,00 7.460,00 93 

400   WYTWARZANIE I 
ZAOPATRYWANIE W 
ENERGIĘ ELEKTRYCZN Ą, 
GAZ I WOD Ę 

 
 

75.050,00 

 
 

65.766,50 

 
 

88 

 40001  DOSTARCZANIE CIEPŁA 56.300,00 47.127,49 84 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56.000,00 46.908,49 84 
  4300 Zakup usług pozostałych 300,00 219,00 73 
 40002  DOSTARCZANIE WODY 18.750,00 18.639,01 99 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.100,00 7.053,28 99 
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  4260 Zakup energii 6.850,00 6.823,14 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 2.400,00       2.396,10 100 
  4430 Różne opłaty i składki 2.400,00 2.366,49 99 

600   TRANSPORT I  ŁĄCZNOŚĆ 1.798.680,00 1.715.627,45 95 
 60016  DROGI PUBLICZNE GMINNE 1.402.701,00 1.319.926,55 94 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       25.457,00 25.456,26 100 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.121,00 2.120,07 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.781,00 4.780,66 100 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 624,00 623,73 100 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 194.723,00 113.852,81 58 
  4270 Zakup usług remontowych 193.000,00 192.183,16 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 6.133,00 5.132,77 84 
  4430 Różne opłaty i składki 1.800,00 1.729,00 96 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
 

764,00 
 

764,00 
 

100 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
 

287.259,00 
 

287.245,50 
 

100 
  6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
 

514.529,00 
 

514.528,94 
 

100 
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
 

171.510,00 
 

171.509,65 
 

100 
 60078  USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK 

ŻYWIOŁOWYCH 
 

395.979,00 
 

395.700,90 
 

100 
  4270 Zakup usług remontowych 395.979,00 395.700,90 100 

630   TURYSTYKA 15.853,00 15.817,78 100 
 63003  ZADANIA W ZAKRESIE 

UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 
 

15.453,00 
 

15.453,00 
 

100 
  2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego. 

 
 
 

15.453,00 

 
 
 

15.453,00 

 
 
 

100 
 63095  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 400,00 364,78 91 
  4260 Zakup energii 400.00 364,78 91 

710   DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 40.000,00 27.346,14 68 
 71014  OPRACOWANIA GEODEZYJNE I 

KARTOGRAFICZNE 
 

40.000,00 
 

27.346,14 
 

68 
  4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00 27.346,14 68 

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA  
1.148.723,00 

 
1.124.976,76 

 
98 

 75011  URZĘDY WOJEWÓDZKIE 88.140,00 87.791,05 100 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65.937,00 65.608,59 100 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.158,00 5157,55 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.668,00 11.666,21 100 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.538,00 1.530,48 100 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 1.495,02 100 
  4410 Podróże służbowe krajowe 810,00 804,20 100 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
 

1.529,00 
 

1.529,00 
 

100 
 75022  RADY GMIN 40.123,00 39.848,99 99 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35.123,00 35.122,36 100 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 4.726,63 95 
 75023  URZĘDY GMIN 1.020.460,00 997.336,72 98 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 546.957,00 539.895,89 99 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.669,00 24.668,83 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90.688,00 89.969,41 99 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 12.994,00 12.827,61 99 
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  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.723,00 42.630,52 84 
  4260 Zakup energii 11.400,00 11.013,72 97 
  4300 Zakup usług pozostałych 83.000,00 77.332,08 93 
  4410 Podróże służbowe krajowe 11.000,00 10.503,14 95 
  4430 Różne opłaty i składki 4.600,00 4.568,04 99 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
 

11.403,00 
 

11.403,00 
 

100 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
 

173.026,00 
 

172.524,48 
 

100 

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

 
 
 

12.410,00 

 
 
 

12.410,00 

 
 
 

100 

 75101  URZĘDY NACZELNYCH 
ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA 

 
 

804,00 

 
 

804,00 

 
 

100 
 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240,00 240,00 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 564,00 564,00 100 
 75109  WYBORY DO RAD GMIN, RAD 

POWIATÓW I SEJMIKÓW 
WOJEWÓDZTW, WYBORY 
WÓJTÓW,BURMISTRZÓW I 
PREZYDENTÓW MIAST ORAZ 
REFERENDA GMINNE, 
POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE 

11.606,00 11.606,00 100 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.650,00 5.650,00 100 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.068,00 3.068,41 100 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 860,00 860,19 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 1.235,00 1.234,69 100 
  4410 Podróże służbowe krajowe 793,00 792,71 100 

754   BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

 
 

125.749,00 

 
 

121.215,96 

 
 

96 
 75405  KOMENDY POWIATOWE POLICJI 2.500,00 2.500,00 100 
  3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 2.500,00 2.500,00 100 
 75412  OCHOTNICZE STRAŻE  POŻARNE 123.249,00 118.715,96 96 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń 
 

11.123,00 
 

11.122,34 
 

100 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.135,00 22.088,49 100 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.476,00 1.473,57 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.673,00 3.665,02 100 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 525,00 521,30 99 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.903,00 21.719,89 84 
  4260 Zakup energii 150,00 146,79 98 
  4270 Zakup usług remontowych 50.600,00 50.515,20 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 2.750,00 2.619,46 95 
  4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 264,90 88 
  4430 Różne opłaty i składki 3.850,00 3.815,00 99 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
 
 
 
 

 
764,00 

 
764,00 

 
100 
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756   DOCHODY OD OSÓB 
PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIE 
POSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z 
ICH POBOREM 

 
 
 
 
 

42.412,00 

 
 
 
 
 

40.798,41 

 
 
 
 
 

96 

 75647  POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I 
NIEPODATKOWYCHNALEŻNOŚCI 
BUDŻETOWYCH  

 
 

42.412,00 

 
 

40.798,41 

 
 

96 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13.112,00 12.672,00 97 
  4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 29.300,00 28.126,41 96 

757   OBSŁUGA DŁUGU 
PUBLICZNEGO 

 
55.000,00 

 
52.938,99 

 
96 

 75702  OBSŁUGA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 
POŻYCZEK JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 
 
 

55.000,00 

 
 
 

52.938,99 

 
 
 

96 
  8070 Odsetki i dyskonto od krajowych 

skarbowych papierów wartościowych oraz 
pożyczek i kredytów 

 
 

55.000,00 

 
 

52.938,99 

 
 

96 

801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.838.253,00 5.659.926,81 97 
 80101  SZKOŁY PODSTAWOWE 3.809.958,00 3.666.695,58 96 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń 
 

144.283,00 
 

144.282,49 
 

100 
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 7.240,00 7.102,40 98 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.558.317,00 1.554.896,18 100 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123.618,00 123.617,83 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 325.652,00 325.057,39 100 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 46.320,00 46.319,94 100 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  208.746,00 162.516,65 78 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 
 

1.943,00 
 

1.943,00 
 

100 
  4260 Zakup energii 31.639,00 31.638,36 100 
  4270 Zakup usług remontowych 28.656,00 28.655,54 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 88.831,00 88.366,85 99 
  4410 Podróże służbowe krajowe 2.945,00 2.944,13 100 
  4430 Różne opłaty i składki 3.163,00 3.162,53 100 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
 

105.830,00 
 

105.830,00 
 

100 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
 

1.132.775,00 
 

1.040.362,29 
 

92 
 80103  ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W 

SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 
 

157.095,00 
 

157.091,72 
 

100 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń 
 

11.754,00 
 

11.753,01 
 

100 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104.767,00 104.766,35 100 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.131,00 8.131,00 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21.177,00 21.176,04 100 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.713,00 2.712,32 100 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
 

8.553,00 
 

8.553,00 
 

100 
 80110  GIMNAZJA 1.095.887,00 1.087.636,65 99 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń 
 

58.851,00 
 

58.850,45 
 

100 
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  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 634.052,00 632.047,80 100 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne        53.198,00 53.197,58 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123.235,00 123.234,22 100 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 16.747,00 16.746,30 100 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  109.204,00 109.203,35 100 
  4260 Zakup energii 23.807,00 23.806,95 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 30.064,00 23.822,26 79 
  4410 Podróże służbowe krajowe 365,00 364,27 100 
  4430 Różne opłaty i składki 3.865,00 3.864,47 100 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
 

42.499,00 
 

42.499,00 
 

100 
 80113  DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 555.149,00 541.834,70 98 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116.991,00 113.955,97 97 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.883,00 8.882,70 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18.834,00 18.833,87 100 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.678,00 2.677,90 100 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  177.449,00 167.448,03 94 
  4300 Zakup usług pozostałych 16.000,00 15.723,27 98 
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.005,00 1.004,56 100 
  4430 Różne opłaty i składki 16.175,00 16.175,00 100 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
 

3.057,00 
 

3.057,00 
 

100 
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
194.077,00 194.076,40 100 

 80114  ZESPOŁYOBSŁUGI EKONOMICZNO 
ADMINISTRACYJNEJ  SZKÓŁ 

 
162.459,00 

 
162.314,98 

 
100 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111.911,00 111.910,97 100 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.061,00 9.061,00 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19.379,00 19.378,31 100 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.731,00 2.730,56 100 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  7.383,00 7.382,59 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 6.885,00 6743,46 98 
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.779,00 1.778,09 100 
  4430 Różne opłaty i składki 146,00 146,00 100 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
 

3.184,00 
 

3.184,00 
 

100 
 80146  DOKSZTAŁCANIE I 

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 
 

22.504,00 
 

9.152,46 
 

41 
  4300 Zakup usług pozostałych 19.504,00 8.291,32 43 
  4410 Podróże służbowe krajowe 3.000,00 861.14 29 
 80195  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 35.201,00 35.200,72 100 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 699,72 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 12.614,00 12.614,00 100 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
 

21.887,00 
 

21.887,00 
 

100 

851   OCHRONA ZDROWIA 62.385,00 61.464,81 99 
 85154  PRZECIWDZIAŁANIE 

ALKOHOLIZMOWI 
 

62.385,00 
 

61.464,81 
 

99 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.141,00 20.141,00 100 
  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.184,00 1.184,00 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.227,00       3.227,00 100 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 488,00 488,00 100 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  9.000,00 8.892,47 99 
  4300 Zakup usług pozostałych 7.817,00 7.004,39 90 
  4410 Podróże służbowe krajowe 146,00 145,95 100 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
 

382,00 
 

382,00 
 

100 
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  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

 
20.000,00 

 
20.000,00 

 
100 

852   POMOC  SPOŁECZNA 2.911.523,00 2.876.725,89 99 
 85212  ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE 
EMERYTALNE I RENTOWE Z 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

 
 
 

1.823.415,00 

 
 
 

1.823.326,97 

 
 
 

100 
  3110 Świadczenia społeczne 1.764.843,00 1.764.757,16 100 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.216,00 30.216,00 100 

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.000,00 1.000,00 100 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.867,00 10.864,81 100 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 739,00 739,00 100 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  4.000,00 4.000,00 100 

  4300 Zakup usług pozostałych 11.750,00 11.750,00 100 

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

 
 
 

11.000,00 

 
 
 

7.554,45 

 
 
 

69 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.000,00 7.554,45 69 
 85214  ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 

ORAZ SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

 
 

261.900,00 

 
 

247.536,41 

 
 

95 
  3110 Świadczenia społeczne 261.900,00 247.536,41 95 
 85215  DODATKI MIESZKANIOWE 18.900,00 18.890,18 100 
  3110 Świadczenia społeczne 18.900,00 18.890,18 100 
 85219  OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 131.808,00 128.710,72 98 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  88.440,00 87.802,38 99 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.648,00 7.638,91 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16.378,00 16.368,69 100 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.199,00 2.143,13 100 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  3.000,00 2.567,70 86 
  4300 Zakup usług pozostałych 10.494,00 8.565,93 82 
  4410 Podróże służbowe krajowe 210,00 184,98 88 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
3.439,00 3.439,00 100 

 85228  USŁUGI OPIEKUŃCZE I 
SPECJALISTYCZNE USŁUGI 
OPIEKUŃCZE 

 
 

60.852,00 

 
 

58.628,41 

 
 

96 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43.724,00 41.945,47 96 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.288,00 3.287,92 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.337,00 7.945,18 95 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.109,00 1.055,84 95 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
 

4.394,00 
 

4.394,00 
 

100 
 85278  USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK 

ŻYWIOŁOWYCH 
523.040,00 518.472,00 99 

  3110 Świadczenia społeczne 523.040,00 518.472,00 99 
 85295  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  80.608,00 73.606,75 91 
  3110 Świadczenia społeczne 80.608,00 73.606,75 91 

854   EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

 
846.185,00 

 
844.066,48 

 
100 

 85401  ŚWIETLICE SZKOLNE 534.365,00 532.246,48 100 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń 
 

16.627,00 
 

16.626,80 
 

100 
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  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 282.521,00 282.488,05 100 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.390,00 23.389,93 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52.721,00 52.720,88 100 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 7.170,00 7.169,96 100 
  4220 Zakup środków żywności 135.120,00 133.034,86 98 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
 

16.816,00 
 

16.816,00 
 

100 
 85415  POMOC MATERIALNA DLA 

UCZNIÓW 
 

311.820,00 
 

311.820,00 
 

100 
  3240 Stypendia dla uczniów 310.490,00 310.489,65 100 
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.330,00 1.330,35 100 

900   GOSPODARKA KOMUNALNA I 
OCHRONA ŚRODOWISKA  

 
510.231,00 

 
469.506,18 

 
92 

 90004  UTRZYMANIE ZIELENI W 
MIASTACH I GMINACH 

 
13.220,00 

 
13.178,77 

 
100 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 11.958,77 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 1.220,00 1.220,00 100 
 90015  OŚWITLENIE ULIC, PLACÓW I 

DRÓG   
 

106.150,00 
 

104.036,63 
 

98 
  4260 Zakup energii 44.700,00 42.651,11 95 
  4270 Zakup usług remontowych 29.850,00 29.850,00 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 31.600,00 31.535,52 100 
 90095  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 390.861,00 352.290,78 90 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153.606,00 147.336,65 96 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.755,00 17.754,12 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29.087,00 27.986,04 96 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 3.790,00 3.612,74 95 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 136.576,00 111.105,15 81 
  4260 Zakup energii 1.000,00 543,60 54 
  4300 Zakup usług pozostałych 19.500,00 18.662,21 96 
  4410 Podróże służbowe krajowe 6.000,00 5.662,23 94 
  4430 Różne opłaty i składki 3.696,00 3.238,79 88 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
 

9.851,00 
 

9.851,00 
 

100 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
 

10.000,00 
 

6.538,25 
 

65 

921   KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

 
 

266.400,00 

 
 

261.109,97 

 
 

98 
 92109  DOMY I OŚRODKI KULTURY, 

ŚWIETLICE I KLUBY 
 

158.070,00 
 

152.790,71 
 

97 
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury 
 

158.070,00 
 

152.790,71 
 

97 
 92116  BIBLIOTEKI 108.330,00 108.319,26 100 
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury 
 

108.330,00 
 

108.319,26 
 

100 

926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT  
10.000,00 

 
5.600,00 

 
56 

 92605  ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 
FIZYCZNEJ I SPORTU 

 
10.000,00 

 
5.600,00 

 
56 

  4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 5.600,00 56 

R A Z E M   14215162,00  13808819,79 97 

Wójt Gminy 

Piotr Niedbała 
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Załącznik nr 3 do 
Zarządzenia Nr 17/07 Wójta 
Gminy Turo śl z dnia 5 marca 
2007 r. 

 

 

Dział Rozdział § Plan dochodów 

 na 2006 rok 

Wykonanie dochodów 

 w 2006 r. 

% 

 

 

010 

 

750 

 

751 

 

 

852 

 

01095 

 

75011 

 

75101 

75109 

  

85212 

85213 

85214 

85278 

 

2010 

 

2010 

 

2010 

2010 

  

2010 

2010 

2010 

2010 

 

 

53.016,00 

 

65.000 

 

804,00 

11.606,00 

  

1.823.415,00 

11.000,00 

94.250,00 

523.040,00 

 

53.015,88 

 

65.000 

 

804,00 

11.606,00 

  

1.823.326,97 

7.554,45 

92.360,67 

518.472,00 

 

100 

 

100 

 

100 

100 

  

100 

69 

98 

99 

    

2.582.131,00 

 

 

2.572.139,97 

 

100 

 

 

 

Wójt Gminy 

Piotr Niedbała 
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Załącznik nr 4 do 
Zarządzenia Nr 17/07 Wójta 
Gminy Turo śl z dnia 5 marca 
2007 r. 

 

Dział Rozdział § Plan wydatków       
na 2006 rok 

Wykonanie wydatków    
w 2006 r. 

% 

 

 

010 

 

 

750 

 

 

 

 

 

 

 

751 

 

 

 

 

 

 

 

 

852 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01095 

 

01095 

75011 

 

 

 

 

 

 

75011 

75101 

 

75101 

75109 

 

 

 

 

75109 

 85212 

 

 

 

 

 

 

85212 

85213 

 

3030 

4300 

 

4010 

4040 

4110 

4120 

4210 

4410 

4440 

 

4210 

4300 

 

3030 

4170 

4210 

4300 

4410 

 

 3110 

4010 

4040 

4110 

4120 

4210 

4.300 

 

4130 

 

51.976,00 

1.040,00 

53.016,00 

48.869,00 

3.745,00 

8.933,00 

1.341,00 

607,00 

368,00 

1.137,00 

65.000 

240,00 

564,00 

804,00 

5.650,00 

3.068,00 

860,00 

1.235,00 

793,00 

11.606 

1.764.843,00 

30.216,00 

1.000,00 

10.867,00 

739,00 

4.000,00 

11.750,00 

1.823,415,00 

11.000,00 

 

51.976,35 

1.039,53 

53.015,88 

48.869,00 

3.745,00 

8.933,00 

1.341,00 

607,00 

368,00 

1.137,00 

65.000 

240,00 

564,00 

804,00 

5.650,00 

3.068,41 

860,19 

1.234,69 

792,71 

11.606 

1.764.757,16 

30.216,00 

1.000,00 

10.864,81 

739,00 

4.000,00 

11.750,00 

1.823.326,97 

7.554,45 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

69 
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 85213 

85214 

85214 

85278 

 

 

3110 

 

3110 

11.000,00 

94.250,00 

94.250,00 

523.040,00 

523.040,00 

 

7.554,45 

92.360,67 

92.360,67 

518.472,00 

518.472,00 

69 

98 

98 

99 

99 

 

R a z e m 

 

2.582.131,00 

 

2.572.139,97 

 

100 

 

 

 

 

Wójt Gminy 

Piotr Niedbała 
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S P R A W O Z D A N I E 

 
 
z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych 
gminom. 
 
 
 
         W  2006 roku na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planowane 
były dochody w wysokości  2.582.131 zł., które zostały wykonane w kwocie  2.572.139,97 zł. 
Zrealizowane dochody dotyczyły: 
 
1/ dotacji z Podlaskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Białymstoku                    2.559.729,97 zł. 
   a/ na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego                                            53.015,88 zł. 
   b/  na realizację zadań z zakresu  administracji rządowej                                     65.000,00 zł.  
   c/  na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz  koszty obsługi   1.823.326,97 zł. 
    d/ na składkę na ubezpieczenie zdrowotne                                                          7.554,45 zł. 
    e/ na zasiłki i pomoc w naturze                                                                            92.360,67 zł. 
    f/ na pomoc rolnikom dotkniętym klęską suszy                                                 518.472,00 zł. 
    
2/ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży                                              12.410,00 zł. 
     a/ na aktualizację rejestru wyborców                                                                       804,00 zł. 
     b/ na przeprowadzenie wyborów samorządowych                                             11.606,00 zł. 
          
         Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczą 
następujących zadań: 
 
   a/   zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego                                                           53.015,88 zł. 
   b/    realizacji zadań z zakresu  administracji rządowej                                     65.000,00 zł.  
   c/  wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz  koszty obsługi     1.823.326,97 zł. 
    d/ opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne                                               7.554,45 zł. 
    e/ wypłaty zasiłków z pomocy społecznej                                                         92.360,67 zł. 
    f/ wypłaty zasiłków rolnikom dotkniętym klęską suszy                                  518.472,00 zł. 
     g/ aktualizacji stałego rejestru wyborców                                                               804,00 zł. 
     h/ przeprowadzenia wyborów samorządowych                                                 11.606,00 zł. 
 
 
 
 
 
 

                                                              
Wójt Gminy 

                                                              
Piotr Niedbała 
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Załącznik nr 5 do 
Zarządzenia Nr 17/07 Wójta 
Gminy Turo śl z dnia 5 marca  
2007 r. 

Informacja wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kulturyInformacja wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kulturyInformacja wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kulturyInformacja wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury    
Gminny Ośrodek Kultury Gminny Ośrodek Kultury Gminny Ośrodek Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w Turośli w Turośli w Turośli     

Przychody 
Dział Rozdział Paragraf 

Treść 

Plan Wykonanie %      

921 92109 2480p.1 Dotacja z Urzędu Gminy 158.070,00 152.790,71 97 

  2480p.2 Dotacja z Starostwa Powiatowego 2.500,00 2.500,00 100 

  0830 Wpływy z usług 9.430,00 9.230,99 98 

RAZEM    170.000 164.521,70 97 

 
Koszty 

Dział Rozdział Paragraf 
Treść 

Plan Wykonanie %    

921 92109 4010 Wynagrodzenia osobowe 80.000,00 78.16,,56 98 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.600,00 12.521,41 99 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.000,00 1.955,92 98 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26.107,00 24.382,23 93 

  4260 Zakup energii 3.000,00 2.071,71 69 

  4300 Zakup usług pozostałych 38.000,00 37.469,92 99 

  4410 Podróże krajowe służbowe 5.000,00 4.829,20 97 

  4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 838,00 84 

  4440 Odpis na ZFŚS 2.293,00 2.292,75 100 

RAZEM    170.000,00 164.521,70 97 

Wykaz należności na dzień 31.12.2006 r. 

Stan należności na 31.12.2006 r. wynosi 0 zł. 

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2006 r. 

Stan zobowiązań na 31.12.2006 r. wynosi 3.294,06 zł. i dotyczy 

- Naliczonej składki ZUS pracownika i pracodawcy  – 2.765,06 zł. 

- Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczki na podatek dochodowy – 529 zł. 

Na dzień 31.12.2006r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 
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Część opisowa 

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w 2006 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 2006 r., podobnie jak koniec roku 2005, Gminny Ośrodek Kultury w 
Turośli poświęcił na przygotowania związane ze starą ludową tradycją „chodzenia z 
Herodami" i grupą kolędniczą „Z gwiazdą”. Inscenizacja „Herody” to 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 
z „herodami". Z doborem aktorów nie było kłopotu z ochotą w jasełkowe  
postacie wcielili  się uczniowie miejscowej   szkoły. Jak co roku , również grupa 
kolędnicza          „Z gwiazdą” odwiedzała mieszkańców naszej gminy, głosząc 
wesołą nowinę    o narodzeniu Pana Jezusa. Dzieci i młodzież 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" i kolędnicy            „Z 
gwiazdą” przygotowywane były również z myślą o reprezentowaniu naszej gminy 
podczas przeglądów i konkursów. 

2. W dniu 21.01.2006r. w Kolnie odbył się „VIII Przegląd Zespołów 
Obrzędowych Powiatu Kolneńskiego". Gminny Ośrodek Kultury w Turośli 
reprezentowany był przez grupę kolędniczą „Z gwiazdą", zespół  
przedstawiający  „Króla Heroda   na   Kurpiach" i Dziecięcy Zespół Śpiewaczy   i 
Teatralny z Lemana z przedstawieniem „Zilijo w kurpiowskiej chacie”. Wszyscy 
otrzymali nagrody i dyplomy. Zespół przedstawiający „Króla Heroda na Kurpiach” i 
Dziecięcy Zespół Śpiewaczy i Teatralny z Lemana będą reprezentowały w finale 
wojewódzkim na „Przeglądzie Zespołów Wiejskich i Obrzędowych” w Łomży Powiat 
Kolneński. 

3. W  dniach  od  30   stycznia  do  10   lutego   2006   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. 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 11. 02. 2006 roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował 
„Choinkę Noworoczną” dla dzieci pracowników samorządowych. Dzieci bawiły się 
przy dźwiękach  muzyki dyskotekowej. W trakcie zabawy można było poczęstować się 
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pączkami, napojami i owocami. Pod koniec dyskoteki przybył    tak bardzo 
oczekiwany Święty Mikołaj, który obdarował dzieci prezentami.        W   imprezie   tej 
uczestniczyło około 50 osób. 

5. Dnia 19. 02. 2006 roku w Łomży odbył się Wojewódzki Przegląd Teatrów 
Wiejskich i Obrzędowych”. Gminę Turośl reprezentował Dziecięcy Zespół Śpiewaczy 
i Teatralny z Lemana z widowiskiem „Zilijo w kurpiowskiej chacie”    i zespół Herody 
z widowiskiem „Król Herod na Kurpiach”. Mimo dużej konkurencji zespół „Herody” 
zdobył II miejsce. Był najlepszym zespołem województwa podlaskiego w swojej 
kategorii. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli swoich uczestników 
wojewódzkiego przeglądu zaprosiła         do     Mc Donald’s w Łomży. 

6. Dnia 30. 03.2006r. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli podsumował IV edycję konkursu pn. 
„Tradycje Wielkanocne na Kurpiach”. Konkurs ten skierowany był do uczniów i młodzieży szkół 
podstawowych i gimnazjów Powiatu kolneńskiego. Obejmował on kategorie” pisanki, palmy 
wielkanocne, kwiaty i bukiety, kierce, wycinanki. Ogółem do konkursu przystąpiło       134 osoby, 
wpłynęło 203 prace. W konkursie zostało nagrodzonych 60 uczniów,                            a wyróżnionych 
5 uczniów. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody i dyplomy. Zostały również wręczone podziękowania 
dla opiekunów grup. Ocenione przez  komisje konkursową prace, wybrane spośród wielu 
przedstawionych, stanowią wzór do naśladowania w kontynuowaniu tradycji Kurpiowskiej Puszczy 
Zielonej. Na szczególną uwagę zasługują wykonawcy wycinanek kurpiowskich. Powtarzające się 
przez kolejne edycje konkursu nazwiska młodych autorów, dają nadzieję na powrót i wysoki poziom 
wykonawczy tej dziedziny twórczości ludowej. 

7. W dniach od 30. 03.  do 15. 05. 2006 roku  w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli otwarta 
była wystawa sztuki ludowej takich dziedzin jak: kwiaty i bukiety, palma wielkanocna, pisanka, 
kierce, wycinanki z przeprowadzonego wcześniej konkursu pn. „Tradycja Wielkanocne              na 
Kurpiach”. Na wystawie można było obejrzeć wiele przepięknych  prac zgodnych z prawdą 
etnograficzną  regionu, a także przekonać się jak bogata i różnorodna  jest tradycja w okresie Świąt 
Wielkanocnych. Zgromadzone wytwory sztuki ludowej, stały się materiałem wspierającym realizację 
ścieżek edukacyjnych w szkołach. Wystawę zwiedziło 505 osób. 

8. W dniu 6 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Turośli miał zaszczyt gościć Telewizją 
Białystok. Dzięki temu został nagrany program mający na celu pokazanie zwyczajów panujących na 
Kurpiach przed Świętami Wielkanocnymi. Nagranie rozpoczęło się od kręcenia palmy kurpiowskiej 
przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury  i twórczynie Ludową – Panią Zofię Trzcińską  - 
Parzych. Uczniowie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Turośli: Agnieszka Topka i Agnieszka 
Gołaś pokazały zdobienie pisanek metodą batikowa, a sposób zdobienia opowiedziała Pani Iwona 
Potaś – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli. Następnie uczennice gimnazjum: Sylwia 
Stachelek i Karolina Remiszewska wykonały wycinanki kurpiowskie, takie jak: leluje, kogutki i 
gwiazdy. Na koniec wywiadu udzieliła Dyrektor GOK – u Pani Iwona Potaś i twórczyni ludowa Pani 
Zofia Trzcińska – Parzych             z Nowej Rudy o kontynuowaniu i podtrzymywaniu kultury 
kurpiowskiej w naszej gminie. Natomiast  uczennice gimnazjum opowiedziały gdzie i jak nauczyły się 
wykonywania sztuki ludowej. Program został wyemitowany przez Telewizją Białystok w Wielką  
Sobotę. 

9. Dnia 9 kwietnia 2006 roku dzieci i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli wzięły 
udział w uroczystej procesji na Mszy Świętej o godz. 12.00 podczas Niedzieli Palmowej  w kościele 
parafialnym w Turośli. W tygodniu poprzedzającym  Niedzielę Palmową dzieci  pod opieką 
instruktorów GOK –u wykonały różnorodne palmy kurpiowskie. Palmy wykonane na zajęciach                   
i palmy zgromadzone na konkursie pn. „Tradycje Kurpiowskie  na Kurpiach” , niesione zostały 
podczas procesji przez dzieci i młodzież. Procesja , dzięki temu  zyskała bardzo podniosły i uroczysty 
charakter. W ten sposób zadość stało się naszej kurpiowskiej tradycji. 

10. W dniu 11. 04. 2006 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli odbyła się wieczornica           
z okazji I rocznicy śmierci Jana Pawła II. Rozstrzygnięto również I edycje konkursu pt. „Jan Paweł II – 
Apostoł Jedności” Warunkiem udziału w konkursie było przesłanie minimum 3 prac – utworów 
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poświęconych Janowi Pawłowi II.  Na konkurs wpłynęło 32 prace, z czego Jury wyłoniło 12 
najlepszych. Jury postanowiło wytypować wiersz Doroty Ruchały – uczennicy      IV klasy Szkoły 
Podstawowej w Czerwonym na Ogólnopolski konkurs poezji o Janie Pawle II – „Ewangeliczny 
Pasterz”. Głównym celem tego konkursu było oddanie  czci zmarłemu  Ojcu Świętemu oraz 
podziękowanie Bogu za to, że podarował nam ten niezwykły pontyfikat, który odmienił oblicze 
współczesnego świata. Po wręczeniu nagród i dyplomów dzieci i młodzież zaprezentowały montaż 
słowno – muzyczny  złożony z wierszy, pieśni i wspomnień o Ojcu Świętym. po raz kolejny 
wysłuchaliśmy słów, które On sam do nas kierował. Oddaliśmy hołd Wielkiemu Człowiekowi, 
przywódcy kościoła katolickiego, orędownikowi pokoju, pielgrzymowi świata, miłośnikowi sportu i 
pisarzowi. W imprezie wzięło udział 50 osób. 

11. Dnia 23 kwietnia 2006 roku po Mszy Świętej o godz. 10.00 w kościele w Turośli został 
przedstawiony montaż słowno – muzyczny przygotowany przez pracowników GOK – u  złożony z 
wierszy, pieśni i wspomnień o Ojcu Świętym. Pamięć zmarłego Papieża, uczciliśmy minutą ciszy, 
która wprowadziła słuchaczy w nastrój zadumy. W trakcie trwania występu nie zabrakło oczywiście 
najukochańszych pieśni Ojca Świętego, takich jak: Barka czy Czarna Madonna zaśpiewanych wraz ze 
zgromadzonymi słuchaczami w kościele.  Po zakończeniu przedstawienia młodzież i dzieci otrzymały 
gromkie brawa. W oczach  wielu wiernych, można było zauważyć łzy wzruszenia.  

12. Dnia  21.  05.  2006  roku w Zbójnej  odbył się „Regionalny Przegląd, Kapel, 
Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych". 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             ( II 
miejsce). W kategorii solistów śpiewaków I miejsce zajęła Pani Eugenia Kuliś z 
Kruszy. Wszystkie zespoły śpiewacze i solistka, zostały zaproszone      do wzięcia 
udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Kurpiowskich               w Nowogrodzie. 

13. Gminny Ośrodek Kultury w dniu 26 maja 2006  roku tradycyjnym zwyczajem 
przygotował wieczornicę z okazji Dnia Matki i Ojca. Wszystkim przybyłym maniom i 
tatom dzieci zaprezentowały część artystyczną składająca się z wierszy i piosenek 
przygotowanych pod kierunkiem instruktorów GOK – u. Na koniec części artystycznej 
wszystkie dzieci wręczyły swoim rodzicom  wiosenne kwiatki wykonane z bibuły i 
zaśpiewały Sto lat. W uroczystości tej wzięło udział 55 osób. 

14. Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli, dnia 1 czerwca 2006 roku zorganizował dla 
dzieci Dzień Dziecka za budynkiem GOK –u. Wśród drzew płonęło ognisko, przy którym dzieci 
piekły kiełbaski. Po gorącym posiłku, wszyscy chętnie brali udział w różnych konkurencjach         i 
zabawach. Ciekawe konkursy dały dzieciom wiele radości. Impreza zakończyła się dyskoteką w 
której wzięło udział  45 osób. 

15. Dnia 12.06.2006 r. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował kolejną XIX edycję 
konkursu wiedzy o regionie p.n. „Wiem wszystko o Kurpiowszczyźnie". W konkursie 
udział wzięło 15 osób z 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Turośl oraz 9 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. Laureaci konkursu 
otrzymali nagrody i dyplomy, a uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia. 

16. W dniu 17. 06. 2006 roku  odbyła się uroczystość Jubileuszu 15 - lecia Zespołu 
Śpiewaczego z Nowej Rudy i solistki Honoraty Ruszczyk z Nowej Rudy. Impreza 
rozpoczęła się o godz. 16.00. Jej uroczystego otwarcia dokonała Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury  Pani Iwona Potaś, która powitała przybyłych gości       i przedstawiła 
historię działalności zespołu. Następnie zaprezentowali się Jubilaci przedstawiając 
piosenki i przyśpiewki, niektóre ułożone przez siebie na tę uroczystość. Po występie na 
ręce zespołu  zostały złożone liczne podziękowania     i upominki od przybyłych gości, 
między innymi z Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
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Województwa Podlaskiego w Białymstoku - Pani Halina Marcinkiewicz wręczyła list 
gratulacyjny i nagrodę od Marszałka Województwa Podlaskiego, a także listy 
gratulacyjne i nagrody pieniężne od Wójta Gminy Turośli Pana Piotra Niedbały. 
Jubileusz był również okazją do zaprezentowania nowych strojów kurpiowskich 
zakupionych ze środków unijnych. Podziękowania za wspieranie i osobiste 
zaangażowanie w realizację projektu złożyła Pani Dyrektor Iwona Potaś na ręce Wójta 
Gminy Turośl oraz Przewodniczącego Rady Gminy Turośl. Gościnnie wystąpił zespół 
śpiewaczy        z Turośli i Zbójnej. Po występach zebrani goście zostali zaproszeni do 
zwiedzania wystawy  zdjęć „z historii zespołu” oraz kronik pamiątkowych Gminnego 
Ośrodka kultury w Turośli, w których uwiecznili swój udział wpisem. Cała uroczystość 
zakończyła się toastem i wspólnym śpiewaniem „sto lat”. Po zakończeniu uroczystości 
wszyscy udali się na poczęstunek. 

17. Dnia  2 lipca 2006 r. na zaproszenie Wójta Gminy Rutki, wyjechał Zespół 
Śpiewaczy z Turośli i Nowej Rudy, prezentując na imprezie plenerowej repertuar 
złożony z pieśni kurpiowskich. Zespoły zostały ciepło i miło przyjęte, a za swoje 
występy otrzymały gorące brawa. Zespoły na bis wykonały wspólnie dla publiczności 
jeszcze jeden utwór. Celem występów było pokazanie kultury kurpiowskiej dla 
uczestników tej imprezy. 

18. W dniu 9 lipca 2006r. na terenie boiska szkolnego odbyły się ,,XV Turoślańskie 
Prezentacje Kulturalne”. W pięknej scenerii Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Scena 
swoim wyglądem przedstawia 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 Śpiewacze z Turośli, Nowej 
Rudy, Dziecięcy Zespół  Śpiewaczy i Teatralny z Lemana w widowisku pt. ,,Nie wrony 
dzieci przynoso”. Zobaczyliśmy na scenie solistów. Wystąpiły na scenie również 
zespoły muzyczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli. Zagrała dla 
nas Kapela Kurpiowska ze Zbójnej i Kapela Kurpiowska Czynów z Łysych. Po raz 
pierwszy mieliśmy zaszczyt gościć na scenie Orkiestrę Garnizonową z Giżycka pod 
dowództwem kapelmistrza kpt.mgr Krzysztofa Matraszki. Wystąpił także kabaret 
,,Widelec” z Białegostoku. Po raz pierwszy nasza publiczność miała możliwość 
posłuchać muzyki celtyckiej, zespołu folkowego ,,Meltrad” z Warszawy. W trakcie 
trwania imprezy miał miejsce pokaz multimedialnych trójwymiarowych ,,Laser Show” 
Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Imprezie towarzyszył kiermasz sztuki 
ludowej. Impreza zakończyła się zabawą ludową przy dźwiękach muzyki zespołu 
,,Power Dance” z udziałem laserów. Czasie imprezy została pokazana zarówno kultura 
naszego regionu, jak i również i innych regionów naszego kraju. 

19. Dnia 16 lipca 2006r. w Nowogrodzie  w czasie trwania ,,XIII Ogólnopolskich Dni 
Kultury Kurpiowskiej” odbył się kolejny Przegląd Kapel, Śpiewaków  i Gawędziarzy 
Ludowych. Naszą Gminę zaprezentowały trzy zespoły folklorystyczne: Zespół 
Śpiewaczy z Turośli, Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy, Dziecięcy Zespół Śpiewaczy i 
Teatralny z Lemana oraz solistka Eugenia Kuliś. W kategorii zespołów śpiewaczych 
najlepszy okazał się Zespół Śpiewaczy z Turośli, który zajął I miejsce, Zespół 
Śpiewaczy z Nowej Rudy zajął III miejsce, natomiast Zespół Śpiewaczy i Teatralny z 
Lemana II miejsce. Solistka Eugenia Kuliś wyśpiewała I miejsce. Wszyscy zwycięzcy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Dni Kultury Kurpiowskiej są jednym ze 
sposobów na przetrwanie i przekazywanie naszej tradycji młodym pokoleniom. 
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20. W dniu 30 lipca 2006r. w Waniewie odbyły się ,,VII Prezentacje Tradycji Ludowej 
Województwa Podlaskiego”. Gminę Turośl reprezentowały Zespoły Śpiewacze z 
Turośli i Nowej Rudy  oraz solistka śpiewaczka Eugenia Kuliś z Kruszy. W kategorii 
zespołów Śpiewaczych I miejsce zdobył Zespół Śpiewaczy z Turośli, II miejsce Zespół 
Śpiewaczy z Nowej Rudy, zaś solistka – Pani Eugenia Kuliś zajęła I miejsce. Impreza 
zorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku po raz 
kolejny pokazała bogactwa folkloru Kurpiowszczyzny i Podlasia. Z roku na rok  
gromadzi coraz większe grono wykonawców. 

21. W dniu 28 sierpnia 2006r. w Grabowie w Gminie Kolno odbyły się Dożynki 
Powiatowe. Dożynkowe wieńce przywieźli reprezentanci wszystkich gmin z powiatu 
kolneńskiego. Naszą gminę reprezentowały: Zespół Śpiewaczy z Turośli i Nowej Rudy. 
Wieniec dożynkowy wykonany został przez Panie z Zespołu Śpiewaczego z Nowej 
Rudy, a także pracowników GOK-u w Turośli. Impreza rozpoczęła się mszą  świętą, 
podczas której odbyło się poświęcenie wieńców i odśpiewanie ,,Plon niesiem plon” 
przez Zespoły Śpiewacze z Turośli i Nowej Rudy. Msza święta miała charakter 
dziękczynny za tegoroczne polny. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz od kościoła na 
plac szkolny, gdzie odbyły się prezentacje artystyczne i konkurs wieńców 
dożynkowych. 

22. Dnia 3 września Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej zorganizował ,,Jesienne 
Prezentacje Kulturalne”. Na zaproszenie gospodarzy nasz ośrodek Kultury 
reprezentowały: Zespól Śpiewaczy  z Turośli wraz z kapelą kurpiowską oraz Zespół 
Śpiewaczy z Nowej Rudy. Występ naszych artystów spotkał się z miłym przyjęciem i 
został nagrodzony gromkimi brawami. 

23. W dniu .  10 września 2006r. na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Ptakach 
odbyła się cykliczna, plenerowa impreza pn. „XVI Kartoflisko – dziedzictwo kulturowe i 
teraźniejszości”. Organizatorami tej imprezy byli: Wójt Gminy Turośl i Gminny Ośrodek 
Kultury w Turośli. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali: Wójt Gminy Turośl- Pan Piotr 
Niedbała i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli- Pani Iwona Potaś. Na scenie 
zaprezentowały się Zespoły Kurpiowskie z Turośli i Nowej Rudy, Zbójnej, Dziecięcy 
Zespół Śpiewaczy i Teatralny z Lemana w widowisku ,,Jek się dziewocki do zbzierania 
kartofli”, solistka śpiewaczka- Pani Honorata Ruszczyk z Nowej Rudy oraz Zespoły 
wokalne z GOK-u w Turośli- ,,Wesołe Nutki” oraz ,,Kantylena”. Swoje miejsce na scenie 
miał także kabaret ,,Idea” z Białegostoku, Zespół ,,Czeremszyna” z Czeremchy; odbył się 
także występ Zespołu rodzinnego ,,Lewiarzy” z Pątnicy  oraz występ Zespołu ,,Power 
Dance” z Kolna. Dużym zainteresowaniem cieszył się także pokaz tańca z ognistymi 
łańcuchami, który mieliśmy zaszczyt gościć po raz pierwszy. W czasie trwania programu 
odbyły się konkursy kartoflane, a także rozstrzygnięta została III edycja konkursu na 
największy przyniesiony ziemniak, której  zwycięzcą została Weronika Gleba z Cherubina z 
ziemniakiem o wadze 790 gram. Otrzymała oczywiście nagrodę główną, czyli 
radiomagnetofon. .Pozostali zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody rzeczowe i 
uwieńczeni zostali medalami z ziemniaka. Podczas imprezy płonęły też ogniska, przy 
których można było spróbować pieczonych ziemniaków i wody cebulowej. Tradycyjnym 
zwyczajem Kartoflisko zakończyło się o godz. 24oo przy dźwiękach muzyki zespołu 
młodzieżowego Power Dance z Kolna. Festyn zgromadził liczną publiczność, a 
organizatorzy zrealizowali swoje zamierzenia i cele. 

24. W dniu 21 września 2006r. 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 przygotowane przez instruktorów GOK-u. Wszyscy uczestnicy 
nagrodzeni zostali słodkimi, upominkami. Po zakończeniu ceremonii pieczonego ziemniaka 
rozradowane dzieci i młodzież udały się na dyskotekę obok budynku GOK-u. W spotkaniu 



2007-03-05 10:12 
 

26

uczestniczyło ok. 50 osób. 
25. Dnia 14 października dzieci i młodzież wraz z instruktorami Gminnego Ośrodka Kultury w 

Turośli, wybrali się na wycieczkę rowerową, na cmentarz z okresu I wojny światowej. Cmentarz 
powstał ok.1915 r. i usytuowany jest w lesie we wsi Krusza , Gmina Turośl. Na cmentarzu znajduje 
się 740 mogił. Dzieci miały możliwość zapalenia na grobach                  ,, pamiątkowego znicza” i 
poznania choć cząstki historii z okresu I wojny światowej. Naszym obowiązkiem jest utrwalanie w 
pamięci historii pokoleń walk wyzwoleńczych. W wycieczce wzięło udział ok. 15 osób. 

26. W dniu 9 listopada 2006r. odbyły się eliminacje rejonowe konkursu pn. ,, Podlaskie Forum 
Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej” w Łomży. Gminny Ośrodek Kultury reprezentował zespół 
,,Herody”. W eliminacjach wzięło udział 71 grup teatralnych podzielonych na dwie kategorie: 
kategoria dziecięca obejmowała uczniów szkół podstawowych; kategoria młodzieżowa: gimnazjum 
i szkoła ponadgimnazjalna. Mimo dużej konkurencji naszemu zespołowi udało się przebrnąć do 
dalszego udziału w konkursie wojewódzkim pn. ,, Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży 
Szkolnej”, który odbył się w późniejszym terminie w Białymstoku. 

27. W dniu 10 listopada 2006r. z okazji 88 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 
Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował uroczystą wieczornicę dla uczczenia tego 
święta. Hasłem przewodnim tego spotkania były słowa: „ Po to zginęli tamci, abyśmy my 
mogli żyć”. 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 45 osób. 

28.  W dniach 27.11- 02.12.2006r.  Gminny Ośrodek Kultury zorganizował warsztaty garncarskie. 
Na zaproszenie dyrektora GOK-u , Pani Iwony Potaś przyjechał twórca ludowy z Czarnej Wsi 
Kościelnej Pan Jan Kudrewicz. Tajniki garncarstwa mieli możliwość poznać uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjum oraz dorośli z terenu Gminy Turośl. Codziennie z warsztatów mogło 
skorzystać ok. 50 osób. Uczestnicy mogli wykazać się swoimi umiejętnościami- siadając na kole i 
lepiąc  wytwory sztuki ludowej. Dnia 01.12.2006r. GOK zorganizował w szkole podstawowej w 
Turośli na sali gimnastycznej pokaz garncarstwa. Jego celem było pokazanie jak najszerszemu 
gronu uczniów z terenu naszej gminy sekretów lepienia naczyń glinianych. Wyroby powstałe na 
warsztatach zostaną wyeksponowanie na wystawie poświęconej ginącemu zawodowi. 

29. Dnia 2 grudnia 2006r. grupa teatralna ,,Herody” reprezentująca Gminny Ośrodek kultury w 
Turośli wyjechała do Białegostoku na konkurs wojewódzki pn.,, Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i 
Młodzieży Szkolnej”. Wystąpili na scenie Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku. W 
konkursie wzięło udział 12 zespołów teatralnych. Pomimo wielu trudności i niesamowitego 
napięcia nerwowego, zespół ,,Herody” zdobył wyróżnienie. 

30.  W dniu 14 grunia 2006r. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował „Wieczerzę 
Wigilijn ą”. 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 Kazimierz Kowalczyk, Proboszcz Parafii Turośl-Zbigniew Karczmarski 
i ksiądz Andrzej Kowalewski. Wieczerzę wigilijną rozpoczął ks. Zbigniew Kaczmarski 
modlitwą z Pisma Świętego po czym podzielono się opłatkiem, życząc sobie radosnych, 
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i wiele szczęścia w nadchodzącym 2007 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. Pani Iwona Potaś Dyrektor gminnego Ośrodka Kultury w Turośli 
wręczyła nagrody dla dzieci z ,,Dziecięcego Zespołu Śpiewaczego i Teatralnego” z Lemana 
za kultywowanie zwyczajów kurpiowskich. Nie zabrakło też kolęd i pastorałek śpiewanych 
przez wszystkich zebranych. 



2007-03-05 10:12 
 

27

31. Przed Świętami Bożego Narodzenia, dnia 19 grudnia 2006 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 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. 

32. Tradycyjnie na okres Bożego Narodzenia Gminny Ośrodek Kultury w Turośli przygotował 
dwie grupy kolędnicze: ,,Z gwiazdą” i ,,Herody”. Młodzi kolędnicy począwszy od Świąt Bożego 
Narodzenia do Trzech Króli odwiedziły mieszkańców Turośli, Cieloszki, Nowej Rudy, Łachy, 
głosząc radosną nowinę, śpiewając kolędy i życząc domownikom wszystkiego najlepszego.   
 
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, edukacji regionalnej 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, poznawania przepięknej kultury kurpiowskiej 
naszej „małej ojczyzny”. Zdobyte umiejętności mogą prezentować na imprezach 
plenerowych i konkursach organizowanych w naszej gminie, powiecie i województwie. 

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, powiatu i województwa, a wiele osób z poza naszego regionu zazdrości nam 
naszych osiągnięć. A osiągnięcia są duże co świadczy o zdobytych miejscach i nagrodach w 
konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i regionalnych. 

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

Inną miłą formą spędzenia czasu wolnego jest gra w bilarda, w tenisa, gry 
stolikowe. W GOK-u udostępniamy stoły do tych gier bezpłatnie, co świadczy iż dzieci i 
młodzież mają zorganizowany czas wolny w sposób atrakcyjny i pożyteczny. Średnio w 
miesiącu skorzystało w grę w bilarda ok. 230 osób, a w grę w tenisa stołowego skorzystało 
ok. 60 osób. 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 nie mających możliwości korzystania z 
komputerów i Internetu w domu. W Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli z pracowni 
komputerowej w ramach programu IKONKA skorzystało 2371 osoby w tym dzieci i młodzież 
w wieku poniżej 15 lat – 1966 osoby, średnio w ciągu miesiąca  przez cały rok skorzystało 198 
osób. 
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Inną dziedziną działalności są organizowane wycieczki do Gminnego Ośrodka Kultury i 
Izby Regionalnej Turośli. Jest to dobra forma działalności i reklamy naszego ośrodka i terenu 
Gminy Turośl wśród społeczeństwa. Zorganizowano 8 wycieczek , a wzięło udział 157 osób. 

 
 
 
 
 
 

Wójt Gminy 

Piotr Niedbała 
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Załącznik nr 6 do 
Zarządzenia Nr 17/07 Wójta 
Gminy Turo śl z dnia 5 marca 
2007 r. 

Informacja wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kulturyInformacja wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kulturyInformacja wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kulturyInformacja wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury    
Biblioteka Publiczna Gminy Turośl Biblioteka Publiczna Gminy Turośl Biblioteka Publiczna Gminy Turośl Biblioteka Publiczna Gminy Turośl     

Przychody 
Dział Rozdział Paragraf 

Treść 

Plan Wykonanie %      

921 92116 2480  p1 Dotacja z Urzędu Gminy 108.330 108.319,26 100 

  2480 p.2 Dotacja z Starostwa Powiatowego 500 500,00 100 

  2480 p. 3    Dotacja z Biblioteki Narodowej 4818,00 4818,00 100 

  0830    Wpływy z usług - 10,36 - 

RAZEM    113648,00 113647,62 100 

 

Koszty 
Dział Rozdział Paragraf 

Treść 

Plan Wykonanie %  

921 92116 4010 Wynagrodzenia osobowe 74220,03 74219,65 100 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11397,72 11397,72 100 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1623,30 1623,30 100 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11261,70 11261,70 100 

  4240 Zakup pomocy naukowych 10069,12 10069,12 100 

  4430 Zakup usług pozostałych 1618,14 1618,14 100 

  4410 Krajowe podróże służbowe 1432,43 1432,43 100 

  4430 Różne opłaty i składki 306,00 306,00 100 

  4440 Odpis na ZFŚS 1.719,56 1719,56 100 

RAZEM    113648,00 113647,62 100 

 
 
Wykaz należności na dzień 31.12.2006 r. 
Stan należności na 31.12.2006 r. wynosi 0 zł. 
Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2006 r. 
 
Stan zobowiązań na 31.12.2006 r. wynosi 2.959,38 zł. i dotyczy 
- potrąconego wynagrodzenia na poczet składki ZUS pracownika i podatku – 1.845,95 zł. 
- naliczonej składki ZUS pracodawcy – 974,53 zł. 
- naliczonej składki na Fundusz pracy – 138,90 zł. 
Na dzień 31.12.2006r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 
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Część opisowaCzęść opisowaCzęść opisowaCzęść opisowa    
Biblioteka Publiczna Gminy Turośl nadzoruje pracę 2 filii bibliotecznych ( FB Leman 

i FB Łacha). 
W każdej placówce zatrudnionych jest po 1 pracowniku, z tym, że w FB Łacha na 1/4 etatu. 
Wszyscy mają przygotowanie bibliotekarskie.  

 
BPG Turośl pilnie potrzebuje większego lokalu. Powierzchnia obecnego lokalu jest 

zbyt mała (43m2), szczególnie odczuwany jest brak zaplecza.  
 
Ogółem w gminie stan księgozbioru wynosi 22961 wol.  
W 2006 r. przybyło 742 wol. na sumę  10556,32 zł. 
w tym: 
z zakupu ze środków samorządowych – 345 wol. o wartości 5251,12 zł 
z zakupu z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury – 221 wol. na sumę 4818 zł 
z darów od sponsorów i czytelników otrzymaliśmy – 176 wol. na sumę 487,20 zł 
 
W 2006 r. zakupiono o 140 wol. mniej  w porównaniu do roku 2005, co w pewnym stopniu 
wpłynęło na spadek w wypożyczeniach.  
Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców wyniósł 10,65 wol., na 1 czytelnika – 0,73 wol. 
Zaprenumerowano 17 czasopism na kwotę 1761 zł 
 
W bibliotekach na terenie gminy zarejestrowano 771 czytelników jest to spadek o 7 
czytelników w porównaniu do roku 2005. 
Zasięg czytelnictwa wynosi 14,5 %, zaś aktywność 17,53 wol. 
Wśród zarejestrowanych czytelników podział wg grup wiekowych i zajęć przedstawia się 
następująco: 
wg wieku:       wg zajęć: 
1 do lat 15 391    M - młodzież ucząca się  511 
2 16 – 19 lat 107    S - studenci   50 
3 20 – 24 lat 85    U - pracownicy umysłowi 79 
4 25 – 44 lat 107    P - pracownicy fizyczni 14 
5 45 – 60 lat 58    R - rolnicy   34 
6 pow. 60 lat 23    I - inni zatrudnieni  4 
      Nz - nie zatrudnieni  79 
     
Systematycznie z roku na rok wzrasta liczba studentów i osób dokształcających się, z tego 
względu rośnie zapotrzebowanie na literaturę naukową i popularnonaukową. 
 
Wypożyczono 13513 książek i 1251 czasopism. 
Spadła liczba wypożyczeń dla dzieci i młodzieży, a natomiast systematycznie odnotowujemy 
wzrost w wypożyczeniach literatury pięknej dla dorosłych i popularnonaukowej.  
Na miejscu udzielono 423 informacji z 566 wol. księgozbioru podręcznego dla 749 osób oraz 
udostępniono 540 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 
2006 r. zarejestrowano 3 czytelników, którym wypożyczono 14 tytułów (88 kaset). 
 

W grudniu zakupiono nową wersję programu bibliotecznego „LIBRA 2000”. Dane 
zostały przeniesione do nowego oprogramowania. Wszystkie nowości na bieżąco są 
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wpisywane do komputera, a także aktualny jest rejestr czytelników. 
 
Filie biblioteczne nie posiadają komputerów.  
 

W celu animacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży prowadzone są różne formy 
prac kulturalno-oświatowych. Największym zainteresowaniem cieszą się konkursy. 
BPG Turośl złożyła ofertę na realizację zadania publicznego, konkurs recytatorski, „Kurpie 
Zielone w literaturze”  do Zarządu Powiatu Kolneńskiego, na które otrzymała dotację w 
wysokości 500 (słownie) pięćset złotych. 
Przeprowadzono konkurs recytatorski, w którym wzięło udział 119 uczestników, tym samym 
duża liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjum została uwrażliwiona na piękno 
poezji. Dzieci i młodzież szkolna zapoznała się z literaturą poświęconą Ziemi Kurpiowskiej, 
ukazującej przebogate tradycje historyczne, ludzi i pejzaże. Poprzez udział w konkursie 
młodzi wykonawcy zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i artystyczne na scenie.  
Konkurs przeprowadzono dwuetapowo: wiosną dla uczni szkół podstawowych, a jesienią dla 
gimnazjalistów. Każdy uczestnik zaprezentował wiersz lub gadkę o tematyce kurpiowskiej. 
Konkurs recytatorski dla uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej: 
- Od 1 do 17 maja przeprowadzono eliminacje środowiskowe, w których wzięło udział 90 
uczestników. Spośród nich 21 spotkało się na eliminacjach gminnych 24 maja, a 4 
najlepszych reprezentowało nasz powiat w dniu 6 czerwca na finale konkursu w Myszyńcu. 
Konkurs recytatorski dla uczniów gimnazjum: 
 25 października przeprowadzono eliminacje gminne, w których wzięło udział 29 
uczestników, a 4 najlepszych reprezentowało nasz powiat 15 listopada w Lelisie.   
Młodzi adepci sztuki recytatorskiej i gadki kurpiowskiej otrzymali nagrody i wyróżnienia. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 908,83 zł 

w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji – 500,00 zł 
w tym środki własne – 408,83 zł. 

  
Ważniejsze działania związane z promocją bibliotek i czytelnictwa.  

1).6 kwietnia w BPG Turośl odbyło się spotkanie autorskie z Panią Joanną 
Papuzińską, w którym uczestniczyło 91 osób. 

2).27 kwietnia członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki z teatrzykiem kukiełkowym pt. 
„W Krainie Fantazji” wzięli udział w przeglądzie teatralnym w Grabowie. 

3).31 maja odbyło się pasowanie 38 uczniów klas pierwszych na czytelnika, któremu 
nadano uroczystą, a zarazem artystyczną oprawę. 

4). Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki przygotowali inscenizacje teatralną  
p.t. „O złym czarodzieju Pim-Pom”. Teatrzyk z okazji Dnia Dziecka przedstawiliśmy dla 
dzieci z Ksebek, Lemana, Łachy, Ptaków i Turośli. Ogółem obejrzało około 350 dzieci. 
  
      Ponadto biblioteki prowadzą inne formy prac k.o. m. in. lekcje biblioteczne, montaże, 
przeglądy, gry i zabawy literackie, wieczory opowiadań.    

 
    

 

Wójt Gminy 

Piotr Niedbała 
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Załącznik nr 7 do 
Zarządzenia Nr 17/07 Wójta 
Gminy Turo śl z dnia 5 marca  
2007 r. 

 

S P R A W O Z D A N I E 

z wykonania budżetu gminy Turośl  za  2006 r 

Budżet Gminy Turośl na 2006 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Turośl     
Nr XXV/129/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku i wynosił po stronie dochodów 10.639.300 zł., a 
po stronie wydatków 10.174.300 zł. Nadwyżkę w kwocie 465.000 zł. przeznaczono na spłatę 
kredytów długoterminowych.  

W  2006 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 148/06 Wójta Gminy Turośl z dnia 27 marca 2006 r. dokonano 
zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków w kwocie 162.300 zł.  

• uchwałą Nr XXVI/135/06 Rady Gminy z dnia 28 marca 2006 r. zwiększono plan 
dochodów o kwotę 886.144 zł. i wydatków o kwotę 986.144 zł., zmniejszono plan 
dochodów o kwotę 91.408 zł i zmniejszono plan wydatków o kwotę 91.408 zł. oraz 
dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków w kwocie 84.290 zł.. Źródło 
pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 100.000 zł. stanowi przychód z kredytu 
długoterminowego na przebudowę drogi gminnej Cieloszka-Krusza.  

• Uchwałą Nr XXVII/138/06 Rady Gminy Turośl z dnia 28.04.2006 r. zwiększono plan 
dochodów i wydatków o 132.388 zł., zmniejszono plan dochodów i wydatków o 
kwotę 482.506 zł. oraz dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków w 
kwocie 187.000 zł..  

• uchwałą nr XXVIII/141/06 Rady Gminy Turośl z dnia 27.06.2006 r. zwiększono plan 
dochodów i wydatków o kwotę 40.888 zł., zmniejszono plan dochodów w wysokości 
620.325 zł. oraz dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków w kwocie 
168.351 zł. 

• zarządzeniem Nr 159/06 Wójta gminy Turośń  dokonano zwiększeń i zmniejszeń w 
planie wydatków w kwocie 153.600 zł. 

• uchwałą Nr XXIX/143/06 Rady Gminy Turośl z dnia 29 sierpnia 2006 roku 
zwiększono plan dochodów o kwotę 701.032 zł. i wydatków o 881.032 zł., dokonano 
zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków w kwocie 244.400 zł. Źródło pokrycia 
deficytu budżetowego w kwocie 180.000 zł. stanowią przychody z kredytu 
długoterminowego na zakup autobusu, 

• zarządzeniem nr 171/06 Wójta Gminy Turośl z 14.09.2006 r. . zwiększono plan 
dochodów i wydatków o kwotę 63.000 zł. oraz. dokonano zwiększeń i zmniejszeń w 
planie wydatków w kwocie 262.906 zł. 
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• zarządzeniem nr 173/06 Wójta Gminy Turośl z 29.09.2006 r. . zwiększono plan 
dochodów i wydatków o kwotę 567.665 zł.. oraz. dokonano zwiększeń i zmniejszeń w 
planie wydatków w kwocie 77.000 zł. 

• zarządzeniem nr 177/06 Wójta Gminy Turośl z 23.10.2006 r. .  dokonano zwiększeń i 
zmniejszeń w planie wydatków w kwocie 127.400 zł. 

• uchwałą Nr XXX/147/06 Rady Gminy Turośl z dnia 24 października 2006 roku 
zwiększono plan dochodów o kwotę 842.784 zł. i wydatków o 736.988 zł., dokonano 
zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków w kwocie 178.018 zł. Zmniejszono 
deficyt budżetowy w kwocie 105.796 zł.   

• zarządzeniem nr 179/06 Wójta Gminy Turośl z 2.11.2006 r. . zwiększono plan 
dochodów i wydatków o kwotę 435.016 zł.  

• uchwałą Nr I/6/06 Rady Gminy Turośl z dnia 27 listopada 2006 roku zwiększono plan 
dochodów  i wydatków o 503.935 zł.,   

• uchwałą Nr III/10/06 Rady Gminy Turośl z dnia 8 grudnia 2006 roku zwiększono plan 
dochodów o kwotę 278.800 zł. i wydatków o 438.800 zł., dokonano zwiększeń i 
zmniejszeń w planie wydatków w kwocie 272.147 zł. Źródło pokrycia deficytu 
budżetowego w kwocie 160.000 zł. stanowią przychody z kredytu długoterminowego,   

• uchwałą Nr IV/15/06 Rady Gminy Turośl z dnia 29 grudnia 2006 roku zmniejszono 
plan dochodów i wydatków o kwotę 171.080 zł. oraz dokonano zwiększeń i 
zmniejszeń w planie wydatków w kwocie 278.815 zł. 

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 13.725.633 zł. natomiast plan wydatków 
14.215.162 zł. 

Zmiany w budżecie w dokonane były w związku ze wzrostem dotacji na zadania zlecone, 
powierzone i własne  oraz zwiększeniem deficytu budżetowego.  

Szczegółowa realizacja budżetu przedstawia się następująco: 

D O C H O D Y 

                                                                                                                     w złotych 

Nazwa działu Plan na 2006 r. Wykonanie w 
2006 r. 

% 

Rolnictwo i łowiectwo   317.625,00 313.656,04 99 

Leśnictwo    2.500,00 1.672,17 67 

Transport i łączność    415.604,00 290.000,00 70 

Administracja publiczna    77.090,00 74.551,89 97 

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sadownictwa 

 

12.410,00 

 

12.410,00 

 

100 
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

45.000,00 45.000,00 100 

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

 

1.361.135,00 

 

1.207.465,74 

 

89 

Różne rozliczenia  7.060.509,00 7.060.410,12 100 

Oświata i wychowanie  1.055.100,00 970.178,88 92 

Pomoc społeczna  2.785.633,00 2.746.605,17 99 

Edukacyjna opieka wychowawcza  482.400,00 449.059,09 93 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

110.597,00 90.683,58 82 

Razem 13.725.633,00 13.261.692,68 97 

 

Rolnictwo i łowiectwo 

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 317.625,00 zł. wykonano w kwocie 
313.656,04 zł. co stanowi 99%. Zrealizowane dochody dotyczą: opłat za przyłącze do 
kanalizacji 1.200 zł., za sprzedaną wodę z wodociągu zbiorowego w Turośli i  odbiór 
nieczystości płynnych 74.693,33 zł., odsetki od nieterminowych wpłat 223,30 zł,  otrzymanej 
dotacji z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Białymstoku na rozbudowę oczyszczalni ścieków  w Turośli w kwocie 154.560 zł., 
pozyskanych środków unijnych na zakup strojów ludowych  z sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego” – 19.970 zł., 
refundacji poniesionych nakładów na realizowany projekt „Lider+” – 9.993,53 zł. oraz 
dotacja na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego – 53.015,88 zł. 

Leśnictwo 

Planowane dochody tego działu w wysokości 2.500,00 zł. zrealizowano w wysokości 
1.672,17 zł. i pochodzą one w całości z opłaty dzierżawnej od kół łowieckich. 

Transport i ł ączność 

Planowane dochody w kwocie 415.604 zł.   zostały zrealizowane w  wysokości 290.000 zł., 
co stanowi 70% planu. Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji  z Urzędu 
Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych w miejscowości Cieciory  w kwocie 
45.000 zł oraz dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biura ds. 
Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie w wysokości 245.000 zł..                   .           
Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest faktem, iż nie wpłynęła dotacja na 
zrealizowaną drogę przy udziale środków unijnych (ZPORR) i budżetu państwa, ponieważ 
trwa procedura akceptacji wniosku o płatność. Ponadto przyznana dotacja z Urzędu 
Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych w miejscowości Cieciory (II etap)  w 
kwocie 40.000 zł. ,  wpłynie w roku 2007 po zakończenia zadania 
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Administracja publiczna 

Planowane dochody w kwocie 77.090 zł. wykonano w wysokości 74.551,89 zł., co stanowi 
97%.  

Zrealizowane dochody tego działu dotyczą:                                                                                          
- prowizji za wydawane dowody osobiste – 1.125,00 zł.                                                                
- otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację                                 
zadań zleconych – 65.000 zł.                                                                                                         
- dochodów zrealizowanych przez urząd gminy – 8.426,89 zł. 

 

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa 

Planowane dochody tego działu w kwocie 12.410,00 zł. wykonano w wysokości 12.410,00 
zł., co stanowi 100% planu.                                                                                                                    
Zrealizowane dochody dotyczą w dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w 
Łomży na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 804 zł. i na przeprowadzenie 
wyborów samorządowych 11.606 zł. 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 
Planowane dochody tego działu w kwocie 45.000 zł. zostały zrealizowane w 100% i dotyczą 
w całości otrzymanej dotacji na karosację samochodu strażackiego z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 
 
 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej 

Na planowaną kwotę dochodów 1.361.135 zł. zrealizowano dochody w wysokości 
1.207.465,74  zł., co stanowi 89 %. Dochody w tym dziale dotyczą:                                                      
-   podatku rolnego – 31.874,11 zł.                                                                                                        
-   podatku leśnego – 103.599,89  zł.                                                                                                      
-   podatku od nieruchomości – 442.841,09 zł.                                                                                     
-   udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 459.478,53 zł.                         
-   wpływów z opłaty skarbowej – 34.099,51  zł.                                                                                    
-   podatków od czynności cywilnoprawnych – 41.065,68 zł.                                                                    
-   podatku od środków transportowych – 24.961,80 zł.                                                                           
-   wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 58.709,58 zł.                                                            
-   pozostałych podatków i opłat –  10.835,55  zł. 

 

Różne rozliczenia 

Planowane dochody tego działu w kwocie 7.060.509,00 zł. wykonano w wysokości  
7.060.410,12 zł., co stanowi 100%.                                                                                                
Na powyższe dochody składają się subwencje z Ministerstwa Finansów : część oświatowa 
subwencji ogólnej w wysokości 4.230.961,00 zł., uzupełnienie subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 57.023 zł., część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 
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gmin 2.488.394,00 zł., oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 283.631 zł.   oraz 
odsetki od środków na rachunku 401,12 zł. 

 

Oświata i wychowanie 

Na plan 1.055.100,00 zł. zrealizowano dochody w kwocie 970.178,88, co stanowi 92 %. 
Dochody w tym dziale dotyczą wpływu z czynszu 38.874,13  zł., dotacji na wyprawkę dla 
dzieci z I klasy i naukę języka angielskiego – 11.193,86  zł., dotacji na budowę sali 
gimnastycznej w Turośli  z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 897.000 zł.,  za 
świadczone usługi autobusami 10.129,45 zł. , refundację kosztów kształcenia uczniów u 
pracodawców – 12.914 zł. oraz pozostałe dochody 67,44 zł. Niższe wykonanie planu 
dochodów spowodowane jest nie otrzymaniem ostatniej transzy z Ministerstwa Sportu na 
budowę sali w wysokości 73.000 zł. (środki wpłynęły w styczniu br). 

 
Pomoc społeczna 

Planowane dochody tego działu w wysokości 2.785.663,00 zł. wykonano w kwocie 
2.746.605,17 zł., co stanowi 99%.                                                                                             
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 – 1.823.326,97 zł.,                                                                                                        
-   na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.554,45,00 zł.,                 
-   na zasiłki stałe, okresowe, ciążowe i składkę ZUS – 237.815,37 zł.,                                                
-   na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 105.000,00 zł.                                                           
-   na dożywianie dzieci – 52.608,00 zł.                                                                                        
-   na pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy – 518.472 zł.  

Pozostałe dochody w kwocie 1.828,38 zł. stanowią kwotę należną z tytułu wyegzekwowania 
zaliczek alimentacyjnych od dłużników. 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

Planowane dochody tego działu w kwocie 482.400,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 
449.059,09 zł., co stanowi  93% . Zrealizowane dochody dotyczą opłat za dożywianie dzieci  
- 137.239,09 zł.  oraz dotacji  na pomoc materialną dla uczniów – 311.820,00 zł.  

 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Na planowaną kwotę 110.597 zł. zrealizowano dochody w wysokości 90.683,58 zł., co 
stanowi 82 % planu. Dochody tego działu dotyczą:                                                                                          
-   otrzymanej dotacji na zakup sadzonek – 8.477,00 zł.                                                                                       
-   wpływu z najmu i dzierżawy –  77.239,50  zł.                                                                                  
-   za świadczone usługi sprzętem – 4.727,37 zł,                                                                                                   
-   pozostałe dochody  – 239,71 zł. 

  

W  Y D A T K I 



2007-03-05 10:12 
 

37

                                                                                                                         w złotych 

Nazwa działu Plan na 2006 r. Wykonanie w 
2006 r. 

% 

Rolnictwo i łowiectwo   458.308,00 453.521,66 99 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

75.050,00 65.766,50 88 

Transport i łączność    1.798.680,00 1.715.627,45 95 

Turystyka   15.853,00 15.817,78 100 

Działalność usługowa 40.000,00 27.346,14 68 

Administracja publiczna    1.148.723,00 1.124.976,76 98 

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

 

12.410,00 

 

12.410,00 

 

100 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

125.749,00 121.215,96 96 

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

42.412,00 40.798,41 96 

Obsługa długu publicznego  55.000,00 52.938,99 96 

Oświata i wychowanie  5.838.253,00 5.659.926,81 97 

Ochrona zdrowia 62.385,00 61.464,81 99 

Pomoc społeczna  2.911.523,00 2.876.725,89 99 

Edukacyjna opieka wychowawcza  846.185,00 844.066,48 100 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

510.231,00 469.506,18 92 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego  

266.400,00 261.109,97 98 

Kultura fizyczna i sport 10.000,00 5.600,00 56 

Razem 14.215.162,00 13.808.819,79 97 

 

 

Rolnictwo i łowiectwo 
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Poniesione wydatki tego działu w kwocie 453.521,66 zł. dotyczą wydatków inwestycyjnych 
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków  w Turośli” – 228.441,84 zł., kosztów wykonania studni 
głębinowych – 64.730 zł., kosztów eksploatacji oczyszczalni 64.315,25 zł., oraz wpłat na 
rzecz Izb Rolniczych w wysokości 609,70 zł. zł. kosztów opracowania dokumentacji na 
projekt „odnowa centrum parkowego wraz z infrastrukturą w Turośli” – 10.980 zł., zakup 
strojów ludowych – 24.974,14  zł. oraz za odbiór padłej zwierzyny z gospodarstw rolnych – 
6.420 zł.  oraz wypłaty rolnikom z tytułu częściowego zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego – 
53.015,88 zł.  

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 65.766,50 zł. na planowane 75.050 zł. stanowią           
88 % planu i dotyczą utrzymania kotłowni olejowej mieszczącej się w Ośrodku Zdrowia w 
Turośli  47.127,49 zł i utrzymania wodociągu w Turośli  18.639,01 zł.  

Transport i ł ączność 
Na plan 1.798.680 zł. wykonano wydatki w wysokości 1.715.627,45 zł, co stanowi 95 %. 
Poniesione wydatki dotyczą w całości utrzymania i modernizacji dróg gminnych:  
-  Wykonano żwirowanie drogi we wsi Charubin w kierunku Cieciory  I etap w km 0+000 do    
    2+000 km.  -   111.264,00 zł.,  
- Wykonano żwirowanie drogi we wsi Charubin w kierunku Cieciory  II etap w km 2+000 do    
    2+850 km.  -   59.747,35 zł.,  
-   Wykonano żwirowanie drogi dojazdowej  (łąkowej ) w Cieciorach w kierunku wsi 
Charubin   I etap o długości 0+000 do 2+000 km.  -  157.623,00 zł., 
-  Wykonano żwirowanie drogi relacji Wanacja- Cieloszka   II etap w km 0+250 do    
    1+400 km. – 75.269,80 zł.   
- wykonano żwirowanie drogi gminnej Łacha – Łacha w km 0+000 – 2+300  - 147.230,26 zł. 
-  wykonano nawierzchnię bitumiczną na ulicy Kardynała wyszyńskiego w Turośli – 
92.366,26 zł., 
- wykonano nawierzchnię bitumiczną w miejscowości Leman w kierunku cmentarza – 
185.494,55 zł.,          
- wykonano modernizację drogi Cieloszka – Krusza w km 0+000 – 3+457  - 671.398,59 zł.                             
-   Na terenie gminy Turośl połatano dziury w asfalcie emulsją asfaltową na drogach 
gminnych  asfaltowych  zużyto 2000 l emulsji.                                                                                        
-   W miejscowości Zimna wykonano dwa przepusty (wymiana połamanych) na drodze   
 dojazdowej kolo zabudowań P. Zalewski.                                                                                                       
-  Na drodze w miejscowości Popiołki koło zabudowań Pana Szewczyk i Dzwonkowski  na  
 długości 400 mb nawieziono 56 m3 żużla zasypano dziury i wyrwy.                                                 
-   Na drogi w Cieciorach koło Pana Dąbkowski, Chocholski na Kaliszkach  zasypano dziury i  
 wyrwy zużyto na ten cel 110 m3 żwiru oraz 56 m3 żużlu.                                                          
-.Na drogę w miejscowości   – Dudy Nadrzeczne   nawieziono żwir na odcinek drogi o 
długości 350 mb,  średniej szerokości 3.00 m zużyto na ten cel 200.0m3.                                  
-Na drogę dojazdową we wsi Turośl w kierunku zabudowań Pana Cichy Andrzej uzupełniono 
żwirem drogowym dziury i wyrwy. Na ten cel zużyto 55.00 m3.żwiru drogowego. oraz 17 m3 
na bazę w Turośli celem zasypania dziur na terenie Gm. Turośń                                                     
-Na drodze w Nowej Rudzie  w kierunku zabudowń  Pana Stachelka Stanisława na odcinek o 
długości  280 mb przywieziono 120 m3. żwiru drogowego 
oraz nad kanałem Turośl w kierunku Ksepek usypano odcinek drogi 210 mb nawieziono 
275.00  m3 żwiru drogowego. 
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-Na drogę nad kanałem z  Nowej Rudy w kierunku miejscowości Ksebki przywieziono 140 
m3 żwiru drogowego, zasypano dziury i wyrwy .                                                                                    
-Na drogę w Nowej Rudzie koło zabudowań Bednarczyk Krzysztof na długości 830 mb 
nawieziono żwir drogowy . Zużyto na ten cel 290 m3 żwiru drogowego.                                              
-  Na drogę w Nowej Rudzie w kierunku  Pana Stachelek Marek nawieziono żużlem na 
odcinek 100 mb . Na ten cel zużyto 56 m3 żużla.                                                                                  
- Na drogę w Szablakach w kierunku Pana  Pieloch Wiesław uzupełniono dziury i wyrwy.  Na 
ten cel zużyto 42.00 m3 żużla.                                                                                                                
- Na drogę w Zimnej koło Pana Kuliś Stanisław uzupełniono  dziury i wyrwy  Na ten cel  
zużyto 42.00 m3 żużla. 
- Na drogę w Cieciorach koło Państwa  Musiak i Grajko  uzupełniono dziury i wyrwy na ten 
cel  żużyto 56.00 m3 żużla. 
- Na drogę w Ksebkach koło zlewni mleka na długości 750 mb nawieziono żwir drogowy.  
Zużyto na ten cel 390.00 m3 żwiru drogowego. 
- Na drogę w miejscowości Ksebki w kierunku zabudowań Pana Dawid.  Na ten  cel zużyto 
22.00 m3 żwiru drogowego. 
- Na zjazd z drogi asfaltowej w Pupkach na przeciwko sołtysa przywieziono 22.00 m3 żwiru 
drogowego. 
- Na zjazd z drogi wojewódzkiej w miejscowości Cieloszka na przeciwko przystanku PKS 
przywieziono  17.00 m3 żwiru drogowego. 
- Na parking koło kościoła w Lemanie  przywieziono 55.00 m3 żwiru drogowego. 
- Na drogę w Lemanie w kierunku Pana Ferenc nawieziono   odcinek drogi   o długości 250 
mb.  Na ten cel zużyto  200 m3 żwiru drogowego oraz na drogę w kierunku P. Nietupski o 
długości 100 mb nawieziono  78 .00 m3 żwiru drogowego. 
-  Pracownicy robót komunalnych  wykonują prace niefachowe, porządkowe .  W okresie 
wiosennym dokonano wyrównania równiarką dróg gminnych  oraz bieżące utrzymanie.  

 

Turystyka  

Planowane wydatki tego działu w kwocie 17.500 zł. wykonano w wysokości 15.817,78 zł., co 
stanowi 100 % planu. Wydatki tego działu dotyczą wydatków na koncepcję 
zagospodarowania rzeki Pisa zgodnie z projektem Pisa – Narew 15.453 zł. oraz utrzymania 
Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach – 364,78 .   

Działalność usługowa 

Planowane wydatki tego działu w kwocie 40.000 zł. wykonano w wysokości 27.346,14 zł., co 
stanowi 68%  i dotyczą opłat za  opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i 
decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.   

Administracja państwowa i samorządowa 

Wydatki tego działu w kwocie 1.124.976,76 zł. w stosunku do planowanych 1.148.723,00 zł. 
zostały wykonane w 98 %. Poniesione wydatki dotyczą następujących dziedzin działalności:   
-  realizacji zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 87.791,05 zł.                               
- utrzymania Rady Gminy – 39.848,99  zł.                                                                                            
-  utrzymania administracji samorządowej – 997.336,72 zł.                                                                 
W ramach poniesionych wydatków na administrację samorządową realizowany był remont 
budynku Urzędu Gminy Turośl. 
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Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa 

Planowane wydatki tego działu w kwocie 12.410 zł. zostały wykonane w kwocie 12.410 zł., 
co stanowi 100% i dotyczą wydatków na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 
5.650,00 zł. oraz na aktualizację rejestru wyborców 804,00 zł. 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 125.749 zł. i zostały one zrealizowane w 
wysokości 121.215,96 zł. tj. 96 % planu. Na zrealizowane wydatki w tym dziale składa się 
utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (118.715,96 zł.) i dofinansowanie zakupu 
sztandaru dla Policji – 2.500 zł.                                                                                                   

Na terenie gminy Turośl funkcjonują 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. 
Turośl, Leman, Łacha i Ptaki). W jednostkach tych zrzeszonych jest 80 strażaków czynnych. 
W 2006 roku  strażacy z gminy Turośl uczestniczyli  w 54 akcjach ratowniczo – gaśniczych, z 
czego: 
 a)  42 razy wyjeżdżali do gaszenia pożaru, i tak: 
         -  8 wyjazdów do gaszenia budynków, 
          -  6 razy gasili suche trawy na łąkach i nieużytkach, 
          -  28 razy gasili palący się las, 

b)  12 razy wyjeżdżali do innych miejscowych zagrożeń  (tj. 1 – wypadek drogowy, 3 
wyjazdy do usuwania powalonych i zagrażających drzew, 6 razy do usuwania śniegu i 
sopli lodu z budynków szkół oraz 2 razy do poszukiwania zaginionej osoby) 

 
 W miesiącu lutym br. we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenu gminy odbyły się zebrania sprawozdawczo wyborcze, na których wybrane zostały 
władze OSP na kadencję 2006 – 2011, a w miesiącu grudniu odbył się Zjazd Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Turośli, na którym wybrano władze Związku na kolejną 
pięcioletnią kadencję.  
 
W 2006 roku dla jednostek OSP zakupiono: 

  3 kpl umundurowania wyjściowego, 
  motopompę pływającą NIAGARA, 
  pompę szlamową,  
 zestaw hydrauliczny LUKAS – do ratownictwa drogowego, 
 Zestaw ratowniczy R-1 (medyczny), 

 
Ponadto wykonana została karosacja samochodu gaśniczego JELCZ 315 przez PHU 

„OSINY”. Całkowity koszt karosacji wyniósł 94 588 zł (dotacja Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku wyniosła 45 000 zł; dotacja Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 45 000 zł, a pozostałe 
4 588 zł opłacone zostało ze środków budżetu Gminy.  

 
Wykonany został również remont zbiornika wody w samochodzie strażackim STAR 244 

w OSP Leman.  
 
 W OSP Turośl zakończony został remont garaży strażackich, przeniesiona została 
syrena alarmowa poza plac stanowiący wyjazd z tych garaży oraz ułożono kostkę brukową na 
podjazdach garażowych.  
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   W roku ubiegłym jednostka OSP w Turośli brała udział w powiatowych zawodach 
sportowo – pożarniczych w Kolnie zajmując wśród 14 startujących drużyn II miejsce.  
   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 

Planowane wydatki tego działu w kwocie 42.412,00 zł. wykonano w wysokości 40.798,41 zł., 
co stanowi 96% planu. Poniesione wydatki dotyczą prowizji dla sołtysów oraz diet za udział 
w sesjach rady.  

 

Obsługa długu publicznego 

Na planowane wydatki tego działu w kwocie 55.000 zł. dokonano wydatków w wysokości 
52.938,99 zł, co stanowi 96% planu. Poniesione wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych 
kredytów i kosztów obsługi bankowej.   

 

Oświata i wychowanie 

Zatwierdzony budżet na 2006r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 5.838.253 zł, 
w tym inwestycje 1 326 852 zł. oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 
846.185 zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 6 684 438 zł.  
Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2006r. wynosi: 
- dział 801      -  5.659.926,81 zł. 
- w tym: inwestycje                                         -  1.234.438,69 zł. 
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza      -     844.066,48 zł. 
  
                                      ------------------------------------------------ 
                                                   RAZEM:                   6.503.993,29 zł    - tj. 97  % planu 
    
Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:               
-  subwencja oświatowa        -  4 230 961,00 zł                                         
-  dotacje na realizację zadań oświatowych     -     335.927,86 zł 
- dotacja na budowę sali gimnastycznej                                           -     897.000,00 zł. 
- przychody z dożywiania                                                                 -    137.239,09 zł. 
-  środki budżetu gminy                                                 -     902.865,34 zł 
                                                                                                                                                    
Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2006r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem 
są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 77,80 % całości wydatków i przedstawiają się 
następująco: 
 
-  wynagrodzenia nauczycieli ( 78,33 etatu )    -   2 237 727,00 zł 
-  wynagrodzenia administracji i obsługi ( 29 etatów)  -      562 338,32 zł 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli ( 13 )  -      180 487,68 zł  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi (13)   -        45 792,36 zł 
-  dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli   -      231 512,75 zł 
-  ZUS i FP        -      638 757,69 zł 
-  fundusz świadczeń socjalnych     -      201 826,00 zł 
- wynagrodzenie palaczy CO      -        29 400,00 zł 
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- dokształcanie nauczycieli czynnych    -          9 152,46 zł 
                                               --------------------------------------------------------------- 
                          RAZEM:                                                                     4 136 994,26 zł                           
 
 
- wydatki  remontowe i  inwestycyjne:    -  1.263.104,23 zł.  
- wydatki rzeczowe szkół      –  1.103.894,80 zł. 
        z tego: 

• wydatki rzeczowe szkół podstawowych   –     268 963,64 zł 
• wydatki rzeczowe Gimnazjum    –     161 061,30 zł 
• wydatki rzeczowe – dowożenie uczniów   –     200 350,86 zł 
• stypendia szkolne     –     311 820,00 zł 
• wydatki rzeczowe Zespołu Obsł. Szkół   –       16 050,14 zł 
• dokształcanie młodocianych (dotacje)   –       12 614,00 zł 
• dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych  –     133 034,86 zł     
 

Na terenie gminy Turośl funkcjonuje 5 szkół podstawowych i jedno gimnazjum, do których 
uczęszcza 755 uczniów i 97 w oddziałach przedszkolnych, przy zatrudnieniu 80 nauczycieli i   
29 pracowników obsługi. Do Szkoły Podstawowej w Turośli, Szkoły Podstawowej w Ptakach 
i Gimnazjum w Turośli dowożonych jest 531 dzieci. 
 
 
Realizacja zadań w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco: 
 
Dział 801: 
 
80101 Szkolnictwo podstawowe    

plan  -  3 809 958 zł.   wykonanie  -  3.666.695,58zł., co stanowi 96% planu 
   

1. Wynagrodzenia nauczycieli                 -   1 435 223,61 zł 
2. Wynagrodzenia obsługi      -      119 672,57 zł 
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li "13”   -      113 775,52 zł 
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”   -          9 842,31 zł 
5. Składki ZUS i FP      -      371 377,33 zł    
6. Fundusz Świadczeń  Socjalnych    -      105 830,00 zł 
7. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli   –      144 282,49 zł 
8. Wynagrodzenie palaczy CO      -        29 400,00 zł. 

                                            ------------------------------------------------------------------ 
                                                         Razem:                                         2 329 403,83zł  
 
Wydatki rzeczowe w tym rozdziale wynoszą                                    1.337.291,75  zł  
a realizacja zadań przedstawia się następująco: 
-  delegacje służbowe nauczycieli      -        2 944,13 zł 
-  zakup węgla opałowego ( 119,470 ton)     -      35 275,79 zł   
-  zakup oleju opałowego    (43 501 litrów)     -      75 906,00 zł   
-  środki czystości, druki szkolne, akcydensowe, świadectwa i dzienniki szkolne   
         -      27 564,06 zł 
-  zakup drzwi, grzejników do SP Turośl     -        3 236,00 zł 
-  meble szkolne SP Turośl       -        4 648,00 zł 
-  zakup pomocy naukowych      -        1 943,00 zł   
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-  dostawa energii elektrycznej i wody     -      31 638,36 zł  
-  zakup usług pozostałych       -      42 185,85 zł  
   (usługi UPT, kominiarskie , komunalne i mieszkaniowe, , usługi różne, koszty i prowizje 

BS, umowy zlecenia), abonament RTV, wywóz nieczystości. 
-  wykonanie instalacji alarmowej SP Ptaki     -        1 200,00 zł 
- wykonanie instalacji elektrycznej SP Ptaki i SP Turośl   -      28 655,54 zł  
-  szkolenie komputerowe SP Leman     -        3 000,00 zł 
-  ubezpieczenie mienia       -        3 162,53 zł 
- zakup wyparzacza do SP Ptaki      -        4 745,80 zł 
- wymiana kotła C.O. SP Łacha      -      11 141,00 zł 
- wykonanie instalacji elektrycznej SP Turośl i SP Leman   -      11 581,00 zł 
- zakup sprzętu sportowego SP Ksebki     -        1 000,00 zł 
- wydatki inwestycyjne SP Ksebki i sala gimnastyczna         -  1.040.362,29 zł 
        

        
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 157 095 zł, wykonanie  
157 091,72 zł co stanowi 100 % 
 
1. Wynagrodzenie nauczycieli      -      104 766,35 zł                                
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"     -          8 131,00 zł 
3. Dodatek wiejski i mieszkaniowy      -        11 753,01 zł 
4. ZUS i FP         -      23 888,36 zł 
5. Fundusz świadczeń socjalnych      -         8 553,00 zł 
                                                          ------------------------------------------------------ 
      RAZEM:                                     157 091,72 zł 
                                                          
80110 -  Gimnazjum Publiczne w Turośli  
  plan - 1 095 887zł., wykonanie 1 087 636,65 zł. co stanowi 99,25%. 
 
1. Wynagrodzenie nauczycieli      -   574 264,33 zł 
2. Wynagrodzenie obsługi     -     57 783,47 zł 
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” n-li  -     48 646,15 zł 
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi   -       4 551,43 zł 
5. Dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli  -     58 850,45 zł 
6. ZUS i FP       -   139 980,52 zł 
7. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych   -     42 499,00 zł 

                                                         -------------------------------------------------------- 
                                                            RAZEM:                           926 575,35   
 

Wydatki rzeczowe -                                        -   161 061,30 zł 
    z tego: 

- zakup materiałów budowlanych, grzejniki, polbruk, cement  -     37 548,90 zł 
- zakup usług pozostałych       -     19 769,26 zł 
(UPT, abonament RTV, badania okresowe, wywóz nieczystości, usługi transport.) 
- delegacje nauczycieli       -          364,27 zł 
- środki czystości, prenumerata      -       5 492,37 zł 
- zakup oleju opałowego 20 000 l      -     66 162,08 zł 
- zakup energii i wody       -      23 806,95 zł 
- wykonanie instalacji elektrycznej     -        4 053,00 zł 
- ubezpieczenia sprzętu mienia       -        3 864,47 zł 
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80113 -  Dowożenie uczniów do szkół   
  plan 555.149zł, wykonanie 541.834,70 zł, co stanowi 98% planu. 
 

1. Wynagrodzenie kierowców     -   113 955,97 zł 
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"   -       8 882,70 zł 
3. ZUS i FP       -     21 511,77 zł 
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny   -       3 057,00 zł 

                                                      ------------------------------------------------ 
                                                          RAZEM:                          147 407,44 zł 
 

5. Wydatki rzeczowe      - 394.427,26 zł 
     w tym: 

        -  delegacje służbowe      -       1 004,56 zł 
        -  zakup paliwa, części do autobusów    -   167 448,03 zł 
        -  zakup usług pozostałych     -     15 723,27 zł 
       ( przeglądy techniczne autobusów, naprawy, zakup biletów miesięcznych, prowizje BS) 
        -  ubezpieczenia autobusów     -     16 175,00 zł 
        - wydatki na zakup autobusu ze środków własnych     -     194.076,40 zł. 
 
80114 -  Zespół Obsługi Szkół  

plan 162 459 zł, wykonanie 162 314,98 zł co stanowi 100% planu. 
 

1. Wynagrodzenie administracji   - 111 910,97 zł 
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"  -     9 061,00 zł 
3. ZUS i FP      -   22 108,87 zł 
4. Odpis na  Fundusz Świadczeń Socjalnych  -     3 184,00 zł 

                                                          ------------------------------------------------- 
                                                              RAZEM:                   146 264,84                  
 

5. Wydatki rzeczowe ogółem     -    16 050,14 zł 
z tego: 

        - delegacje służbowe                                                    -        1 778,09 zł 
        - prenumerata, środki czystości, druki, toner, papier   -        7 382,59 zł 
        - zakup usług pozostałych                                           -         6 889,46 zł 
          (usługi UPT, prowizje BS, abonament, ubezpieczenie mienia, aktualizacja programów 
płacowych i FK, naprawa sprzętu) 
 
 
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

plan 22 504zł, wykonanie 9 152,46 zł co stanowi 41%. 
 

1. Dopłata do opłat czesnego nauczycieli studiujących    -   8 291,32 zł 
2. Delegacje służbowe nauczycieli studiujących     -      861,14 zł 
     

80195 – Pozostała działalność  
plan 35 201zł, wykonanie 35 200,72 zł, co stanowi 100%. 

 
1. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ( 26 osób)   -  21 887,00 zł  
2. Dokształcanie młodocianych                -   12 614,00 zł 
3. Opłata komisji kwalifikacyjnych                -         699,72 zł             
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Dział 854: 
 
  85401 - Świetlice szkolne   

plan  534 365 zł, wykonanie 532 246,48 zł  co stanowi 100%. 
 

1. Wynagrodzenie nauczycieli      -  123 472,71 zł 
2. Wynagrodzenie prac. obsługi      -  159 015,34 zł 
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" n-li    -      9 935,01 zł 
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” obsługi   -    13 454,92 zł 
5. ZUS i FP        -    59 890,84 zł 
5. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych    -    16 816,00 zł 
6. Dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli    -    16 626,80 zł 
                                                         -------------------------------------------------- 
                                                              RAZEM:                           399 211,62 zł 

 
7. Wydatki rzeczowe       -         133 034,86 zł 

- zakup środków żywności      
 
Przy każdej szkole funkcjonuje świetlica szkolna z dożywianiem, z których korzysta ogółem 
833 dzieci, z tego z dożywiania w SP Turośl 221, SP Ptaki  51, Gimnazjum w Turośli 145, SP 
Leman 52, SP Łacha 26, SP Ksebki 32. 
 
 
85415 – Pomoc materialna dla uczniów 
 plan 311 820 zł, wykonanie 311 820 zł, co stanowi 100%. 
 
W okresie od stycznia do czerwca 2006r. wydano 538 pozytywnych decyzji o przyznaniu 
stypendium dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turośl z terminem realizacji do 
końca lipca 2006r., natomiast od września do grudnia 2006r. wydano 655 pozytywnych 
decyzji z terminem realizacji do końca grudnia 2006r. 
 
 3240 - stypendia szkolne - 310 489,65 zł    
 3260 - zasiłki szkolne  -     1 330,35 zł   

 

 

 W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano  zadania „Budowa sali 
gimnastycznej w Turośli” (nakłady na to zadanie poniesiono w wysokości 985.008,53 zł.), 
remont szkoły Podstawowej w Ksebkach  (nakłady poniesione wyniosły 55.353,76 zł)                     
i zakup autobusu szkolnego (poniesione nakłady ze środków własnych wyniosły 194.076,40 
zł.) 

Ochrona zdrowia 

Planowane wydatki tego działu w kwocie 62.385 zł. zrealizowano w  wysokości 61.464,81 
zł., co stanowi 99 %. 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                                  
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dnia 26 października 1982 roku /Dz.U   Nr 147 poz.1231 z 2002 roku / oraz na podstawie 
prawa miejscowego ustanowionego przez  Radę  Gminy tj.:  
 
1/ uchwałę 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/ uchwałę 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 2006 rok”.  
 
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  - 23 punktów,   
3/ ilość punktów  sprzedaży napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia w miejscu  
    sprzedaży – 4 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  2006 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :  
  - wydała 11 postanowień opiniujących wnioski przedsiębiorców   ubiegających się o  
    sprzedaż napojów alkoholowych, 
- prowadziła 20 postępowań  w stosunku do osób nadużywających alkohol celem    
   skierowania na przymusowe leczenie. 

W  2006 roku Gmina  uzyskała  58 709,58 złotych z opłat  za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż  napojów alkoholowych.  
 
Natomiast  na realizacje „ Gminnego Programu” wydatkowano kwotę  61 464,81  
 złotych na  między innymi następujące przedsięwzięcia:  
 
1/ zakup nagród dla  uczniów  uczestniczących w konkursach o profilaktyce   
     przeciwalkoholowej i nikotynowej oraz p. pożarowej, 
2/ zakup nagród dla uczniów uczestniczących w konkursach  „ trybu zdrowego życia, 
3/ dofinansowanie spektakli  przeciw uzależnieniowych , 
4/ sfinansowanie szkolnego  projektu działań edukacyjnych /konkursy/ w zakresie    
    profilaktyki    pn. „ Żyj bez nałogów”,  „Zachowaj trzeźwy umysł”. 
5/  dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego/ zakup mundurów, pompy szlamowej,  
     doposażenie świetlicy w sprzęt (stół do tenisa), 
6/ dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych (budowa podjazdu dla   
    niepełnosprawnych przy urzędzie gminy), 
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7/ doposażenia w sprzęt biurowy. 
 
Realizacja  przedsięwzięć, o których mowa w niniejszym  sprawozdaniu 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 społeczna 

Na plan wydatków 2.911.523 zł. wydatki działu „Pomoc społeczna”” wyniosły 2.876.725,89  
zł., co stanowi 99% planu. 

Wydatki tego działu dotyczą:                                                                                                              
-   wypłaty zasiłków rodzinnych oraz kosztów utrzymania stanowiska ds zasiłków rodzinnych               
1.823.326,97  zł.                                                                                                                                    
-   składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby korzystające z pomocy 
społecznej – 7.554,45 zł.                                                                                                                      
-   wypłaty zasiłków stałych, okresowych, macierzyńskich – 247.536,41 zł.,                                           
-   wypłaty dodatków mieszkaniowych – 18.890,18 zł.,                                                                         
-   utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 128.710,72 zł.                                                              
-   świadczenia usług opiekuńczych – 58.628,41 zł.                                                                             
-   usuwania skutków klęsk żywiołowych – 518.472,00 zł.                                                                                
-   dożywiania dzieci – 73.606,75 zł. 

Na  realizację zadań zleconych   Ośrodek otrzymał  dotację  w wysokości  
2.441.714,09 zł. w  tym na pomoc w postaci  zasiłków  92.360,67 zł ,  opłatę  składki na  
ubezpieczenie zdrowotne 7.554,45   zł,  na realizacje  świadczeń rodzinnych  1.823.326,97  zł  
oraz na realizację programu  rządowego  -   pomoc  rodzinom rolniczym  , których  
gospodarstwa zostały dotknięte  suszą   518.472:- zł. W roku  2006  Ośrodek otrzymał  środki  
finansowe na  dofinansowanie  zadań własnych w wysokości – 303.062,70 zł. w tym:  na  
dożywianie  uczniów w wysokości 40.608 zł. z przeznaczeniem  na  pomoc w postaci 
posiłków  dla uczniów  oraz  12. 000 zł. na doposażenie punktów ,  na  pomoc  w postaci  
zasiłków okresowych   145 .454,70 zł., na  utrzymanie  Ośrodka  105 000 zł.  Natomiast  
131.949,10 zł. to kwota ,którą Rada Gminy przyznała na  zadania  własne , z tego  23.710,72 
zł. na utrzymanie  Ośrodka, 18.890,18 zł na dodatki mieszkaniowe, na usługi opiekuńcze 
58.628,41 zł.    i  30.719,79  zł.   na realizację pozostałych zadań własnych (zasiłki celowe i 
dożywianie dzieci) . 
          Zadania zlecone  to : zasiłki stałe  , składka  na ubezpieczenie  zdrowotne  oraz 
świadczenia  rodzinne . 
          W  2006  roku  z  zasiłków stałych   (osoby, które nie posiadają własnych  dochodów  i 
nie nabyli uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych ) skorzystało  30 osób. Na 
wypłatę powyższych świadczeń   wydatkowano 92.361 zł.   Za w/w  świadczeniobiorców tut. 
Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na  ubezpieczenie zdrowotne , na którą 
wydatkowano  7.113  zł.  
         W 2006 roku realizowany był program pomocy dla  gospodarstw  rolnych  w celu  
złagodzenia  skutków  suszy . Z pomocy  tej  skorzystało  375  gospodarstw  rolnych   na  
kwotę  518.472  zł.  
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          Z dniem 1 maja 2004 roku weszła w życie ustawa o świadczeniach  rodzinnych . W 
związku z tym Ośrodek Pomocy Społecznej  prowadzi niezbędną  dokumentację  oraz 
wypłatę powyższych świadczeń . 
W  2006 roku  z zasiłków  rodzinnych   skorzystało   600  rodzin   oraz  przyznano : 
- 49    dodatków   z tytułu urodzenia  dziecka ,   
- 20 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   opłacana jest  składka  na  ubezpieczenie   zdrowotne . Koszt  
jaki  poniesiono w  roku  bieżącym  to kwota - 441  zł.  
-  29   dodatków  z tytułu samotnego wychowywania dziecka  ,  
-  33   dodatków  z tytułu kształcenia  i rehabilitacji  dziecka niepełnosprawnego  do  5 roku 
życia  i powyżej , 
- 949  dodatków   z tytułu rozpoczęcia roku  szkolnego ,    
- 149  dodatków na pokrycie wydatków związanych  z dojazdem do miejscowości , w której 
znajduje się  szkoła , 
-  38   dodatków  na pokrycie wydatków związanych  z zamieszkaniem  w miejscowości  , w 
której  znajduje  się  szkoła , 
-  238 dodatków  z tytułu  wychowywania  dziecka  w rodzinie  wielodzietnej, 
-   70  zasiłki   pielęgnacyjne  , 
-   10  świadczeń pielęgnacyjnych , 
-   52  jednorazowych  zapomóg z tytułu  urodzenia  dziecka .  
Za osoby , które korzystają ze świadczeń pielęgnacyjnych  opłacano składkę na ubezpieczenie 
emerytalno rentowe. Koszt jaki poniesiono   w  roku  ubiegłym to  kwota   5.463;- zł.  
Ogółem   na realizację   zadań  oraz  wydatki  bieżące  związane  z realizacją świadczeń 
rodzinnych w 2006 roku   wydatkowano 1. 783.689 zł. 
         Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym  realizowanych  przez tut. 
Ośrodek  Pomocy Społecznej   w   2006 roku   należy  zaliczyć : 
-   zasiłki  okresowe  z których  skorzystało 129  osób  na  kwotę 145.455 zł.  
-   dożywianie  dzieci  w szkołach  - dożywianie prowadzono w 5  szkołach podstawowych  i  
gimnazjum. Z  tej  formy  pomocy skorzystało 307   uczniów     na  ogólną kwotę   52.607  zł. 
oraz doposażono  3 stołówki  i 3 punkty dożywiania    na  ogólną kwotę -15.000 zł.  
-  organizowanie i  świadczenie  usług  opiekuńczych  w miejscu  zamieszkania  z tej  formy  
pomocy skorzystało  10  rodzin  . Na powyższą pomoc  wydatkowano  58.628 zł. 
-   przyznano 3  zasiłki celowe na częściowe pokrycie wydatków  powstały  w wyniku  
zdarzenia  losowego .  Na tę formę pomocy  wydatkowano 4. 216 zł.  
-  zasiłki celowe , z których skorzystało   16 osób  na kwotę 2. 445   zł. 
         Do  zadań własnych  gminy   realizowanych  br .roku  należy zaliczyć   zasiłki  celowe 
specjalne .   Z tej  formy  pomocy  skorzystało  8 rodzin , na  powyższą kwotę  wydatkowano    
3.060 zł.          
 W ramach działu „Pomoc społeczna” poniesiono także wydatki na wypłatę dodatków 
mieszkaniowych w wysokości 18.890,18 zł. 
  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Planowane wydatki tego działu w wysokości 510.231 zł. wykonano w 92 % tj. w kwocie 
469.506,18 zł. Wydatki dotyczą :zakupu roślin i krzewów  - 13.178,77 zł. oświetlenia 
ulicznego – 104.036,63 zł., oraz utrzymania pracowników i sprzętu komunalnego – 
352.290,78 zł.  
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 W ramach wydatków na oświetlenie uliczne wykonywane były bieżące naprawy i 
konserwacja lamp ulicznych. Kompleksowej wymianie dokonano w miejscowości Łacha koło 
zabudowań Stachelek -  Dąbrowski. 

Pracownicy komunalni zatrudnieni przy Urzędzie Gminy w Turośli w   2006 roku 
wykonywali następujące prace:  

  
1.Kontynuacja prac remontowo-modernizacyjnych Urzędu Gminy 

Wykonanie remontu poziomu parteru, pokoje podatków, sekretarza, opieki społecznej oraz 
łazienek i korytarza 
• Wykonanie nowych instalacji teleinformatycznych, telefonicznych, elektrycznej 

,centralnego ogrzewania. 
• Wykonanie pomieszczeń dla centrum dowodzenia kryzysowego wraz z zapleczem 

sanitarnym oraz remont pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej (posadzki ,kanał 
naprawczy ,cekolowanie i malowanie  pomieszczeń , instalacja elektryczna ,montaż 
masztu alarmowego ) . 

• Wykonanie  zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy(odprowadzenie wód 
opadowych przykanalikami poza budynek, sprofilowanie terenu  wraz z niweletą i 
wyrównaniem poziomów wejścia do Urzedu., wykonanie podjazdów do straży oraz do 
Urzędu z kostki polbruk, wykonanie  zieleńca przed budynkiem oraz zamontowanie 
masztów unijnych. 

• Wykonanie utwardzenia  z polbruku wjazdowego na posesje Urzędu oraz wykonanie  
ogrodzenia   na bazie klinkieru i przęseł stalowych wraz z bramą przesuwaną   
zamykającą posesje urzędu. 

• Remont pomieszczeń piwnicznych Urzędu(archiwum ,pomieszczenia  informatyczne 
obsługi sieci  telefonicznych i teleinformatycznych urzędu) 

    2.Wykonanie zagospodarowania wokół Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w   
       Turośli 

• Niwelowanie terenu wokół -(dowóz ziemi  w celu skonfigurowania terenu) 
• Dowóz żwiru drogowego na warstwy nośne pod dojazdy 
• Ustawienie krawężników drogowych ,obrzeży chodnikowych  
• Wykonanie warstw nośnych pod polbruk (mieszanka żwirowo-cementowa) 
• Wykonanie utwardzenia  z polbruku około 750 m2 
• Wykonanie trawników  wraz z dowozem czarnoziemu.   

2.Remont budynku szkoły podstawowej w Ksebkach 
• Rozebranie starego pokrycia z eternitu ,rozbiórka części połaci dachowej oraz 

wyrównanie poziomów dachu ,nowe łacenie ,foliowanie i krycie blachą trapezowa 
powlekaną . 

• Wykonanie obróbek blacharskich oraz odprowadzenia wód opadowych systemem 
PCV Marley 

• Wykonanie  komina z cegły klinkierowej oraz wymiana kotła centralnego ogrzewania 
wraz z przepłukaniem i naprawa instalacji co(wymiana zaworów grzejnikowych oraz 
odmulenie samych grzejników) 

3.Remont  szkoła podstawowa w Turośli: 
• Cekolowanie  ,malowanie i drobne naprawy tynków, lamperii w pomieszczeniach 

szkoły 
• Naprawa  systemu odprowadzającego wody opadowe z dachów budynku(usuniecie 

przecieków, montaż nowych końcówek  rur spustowych) 
4.Remont szkoła podstawowa Leman 
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• Wymiana części okien ,zagospodarowanie terenu przed szkołą (ułożenie 137 m2 
polbruku) 

5.Remont szkoła podstawowa w Ptakach 
• Całkowita wymiana instalacji elektrycznej w budynku wraz z zabezpieczeniami  

pionów  i obwodów 
• Łatanie ubytków tynku po bruzdowaniu  instalacji elektrycznej oraz częściowe 

cekolowanie i malowanie pomieszczeń 
• Dokonanie przeglądu  pokrycia dachowego  wraz z uzupełnieniem o dodatkową folię  

paraizolacyjna połaci dachowej na całym obiekcie szkolnym 
6.Sadzenie drzewek ulica Olsztyńska oraz ul. Jana Pawła II (na ulicy Jana Pawła II   
   nasadzono 52 szt Karagany szczepionej, a na ul. Olsztyńskiej 66 szt śliwy ozdobnej) 
7.Wykonanie wodociągu  do zasilania kompleksu dydaktyczno-sportowego  tj. Gimnazjum        
    publicznego, Sali gimnastycznej oraz szkoły podstawowej  przekrojem fi 100   
    wymaganym przez przepisy bezpieczeństwa pożarowego . 

    8.Remont mieszkania dla podopiecznej Pani Teresy Dziekońskiej w miejscowości Nowa   
     Ruda polegający miedzy innymi na: 

• Naprawie stolarki okiennej i drzwiowej 
• Wykonaniu posadzek w pomieszczeniach mieszkalnych z terakoty 
• Naprawa komina  i ogólne przywrócenie funkcji mieszkalnej zdewastowanego 

domostwa w/w.  
    9.  Wykonano czyszczenie lasu (przecinka) w miejscowości Leman na powierzchni około    
         1,5 ha. Uzyskane drewno zostało przeznaczone na opał w Szkołach Podstawowych w   
          Lemanie, Łasze i Ksebkach  oraz dostarczono dla 14 podopiecznych Ośrodka   
          Pomocy Społecznej w Turośli. 
 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Planowane wydatki tego działu w kwocie 266.400 zł. wykonano w wysokości 261.109,97 zł., 
co stanowi 98 % planu. Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji na utrzymanie 
samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli 152.790,71 zł 
oraz Bibliotek w kwocie 108.319,26 zł.  Szczegółowa informacja w zakresie wykorzystania 
otrzymanej dotacji stanowi załączniki Nr 5 i 6  do niniejszego zarządzenia. 

Kultura fizyczna i sport 

Planowane wydatki tego działu w kwocie 10.000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 5.600 zł. 
i dotyczyły  dofinansowania zakupu roweru dla Łukasza Milewskiego – uczestnika wyścigów 
kolarskich na terenie całej Polski oraz dofinansowania zawodów sportowych organizowanych 
przez Ludowe Zespoły Sportowe i Szkolny Związek Sportowy.   

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2006 rok należy stwierdzić, że 
realizowany był prawidłowo.  Planowane dochody zostały zrealizowane w  97% oraz wydatki 
w 97% 

Niskie wykonanie dochodów nastąpiło w działach:                                                                                 
- „Leśnictwo” (67%) –  podatki z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęły w niższej   
kwocie, niż zakładano, 

-   „Transport i łączność” (70%)-  Planowane dotacje z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych 
z udziałem środków unijnych (ZPORR) oraz budżetu państwa (10%) wpłyną w roku 2007 po 
zaakceptowaniu wniosku o płatność. Ponadto dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na 
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dofinansowanie dróg dojazdowych do pól i łąk wpłynie w roku 2007 po zakończeniu zadania.                         
-   „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” (82 %) - ponieważ  uzyskano niższe od zakładanych dochody z 
czynszów oraz wynajmu sprzętu komunalnego.  

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w działach:                                                                          
-   „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (88%)  -  nastąpiło 
mniejsze zużycie oleju opalowego w kotłowniach, niż pierwotnie zakładano,                                 
-   „Działalność usługowa” (68%)- nie zostały opłacone faktury za opracowane projekty 
decyzje o warunkach zabudowy ze względu na późny termin wpływu,                                                               
-    „Kultura fizyczna i sport”  (56%)  - rachunki na  dofinansowanie imprez sportowych 
organizowanych przez SZS złożono zbyt późno i płatność nastąpiła w roku bieżącym.      

 

 W 2006 roku  zaciągnięto kredyty długoterminowe w wysokości 939.529 zł. : na 
przebudowę drogi Cieloszka – Krusza (599.529 zł.), zakup autobusu (180.000 zł.) i remont 
dróg (160.000 zł.) oraz dokonano spłaty kredytów w wysokości 464.840 zł. 

Na dzień 31.12. 2006 roku istnieje zadłużenie w wysokości 1.833.492 zł. w tym:                         
-   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w 
wysokości 345.102 zł.                                                                                                                            
-   z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 
548.861 zł.                                                                                                                                               
-   z Banku Spółdzielczego w Kolnie 340.000 zł. (zakup autobusu 180.000 zł i remont dróg 
160.000 zł.)                                                                                                                                      
- z Banku Gospodarki Żywnościowej w Łomży na przebudowę drogi Cieloszka – Krusza – 
85.000 zł.,                                                                                                                                     
- z Banku Gospodarki Krajowej w Białymstoku na prefinansowanie przebudowy drogi 
Cieloszka – Krusza – 514.529 zł. 

 Z powyższego zadłużenia planuje się spłacić w 2007 roku pożyczki i kredyty na 
łączną wartość 1.054.369 zł. (planowane zadłużenie na 31.12.2007 r. wynosi 779.123 zł.) 

 

Podsumowując wykonanie budżetu na 2006 rok należy stwierdzić, że był on realizowany 
prawidłowo. Zrealizowano dochody w 97% jak również i wydatki w 97%. W sposób 
optymalny wykorzystywano pojawiające się szanse pozyskania zewnętrznych źródeł 
finansowania inwestycji i remontów. Dzięki tremu udało się zrealizować szereg inwestycji 
przy niewielkim udziale środków własnych . 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 się nam zakończyć rozbudowę oczyszczalni ścieków z siecią 
kanalizacji sanitarnej w Turośli oraz „Budowę sali gimnastycznej w Turośli” i remont szkoły 
Podstawowej w Ksebkach. Również odnowiony i rozbudowany budynek Urzędu Gminy 
swoja funkcjonalnością i estetyką dorównuje w wielu względach standardom europejskim. 
Trwają tylko prace wykończeniowe przy zagospodarowaniu terenu . W ramach zadań 
inwestycyjnych położono dywanik bitumiczny w miejscowości Leman w kierunku cmentarza,  
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w Turośli  ul. Kard S. Wyszyńskiego oraz na drodze gminnej Cieloszka – Krusza (3.457 mb) 
z udziałem środków unijnych. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wykonana 
została modernizacja dróg: Charubin – Cieciory (2.850 mb), Łacha – Łacha (2.300 mb) i 
Wanacja – Cieloszka II etap (1.150 mb). Ponadto przy udziale środków z Urzędu 
Marszałkowskiego zmodernizowano   drogę dojazdową do pól i łąk w miejscowości Cieciory 
w kierunku Charubin I etap (2.000 mb),. Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem 
Marszałkowskim zakupiono stroje ludowe dla zespołów folklorystycznych działających przy 
GOK w Turośli.   

 

Wójt Gminy 

Piotr Niedbała 

 

 

 

 

 

 

 


