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Przekazujemy w Wasze ręce publikację poświeconą budżetowi naszej gminy.
Opracowanie jest uproszczoną formą prezentacji skomplikowanych zagadnień związanych z

gospodarką finansową gminy, w której postaramy się przybliżyć Państwu
dane dotyczące dochodów iwydatków.

Każdy budżet to kompromis pomiędzy możliwościami, a potrzebami. Tych drugich jest o wiele
więcej. Dzielenie środków finansowych pomiędzy poszczególne zadania nie jest sprawą łatwą.
Muszą one nie tylko zabezpieczyć funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych podległych
samorządowi gminnemu, ale również wystarczyćmiędzy innymi na remonty i modernizacje dróg oraz
na nowe inwestycje. Należy również zapewnić pieniądze, które są wkładem własnym przy
pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej.

Środki budżetowe, które zostały zaangażowane w realizację zadań gminy mają zapewnić
mieszkańcom jak najlepsze warunki życia, pracy, nauki, wypoczynku, pomocy społecznej, by każda
rodzina mogła żyć w poczuciu bezpieczeństwa i korzystać z podstawowych dóbr infrastruktury
technicznej i socjalnej.

Publikacja ma na celu przybliżyć mieszkańcom gminy i zrozumieć skąd pochodzą pieniądze w
budżecie gminy i na co zostająwydawane. Powinna być przydatna dla tych, którzy chcą wiedzieć, co
się dzieje z publicznymi pieniędzmi, a także dla tych, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu
publicznym społeczności Gminy i Miasta Witkowo. Zarówno ja jak i moi współpracownicy, jesteśmy
gotowi służyć Państwu dodatkową informacją przekazywaną na spotkaniach publicznych oraz
podczas kontaktów osobistych. Zachęcam także do korzystania z innych źródeł wiedzy o sprawach
gminy, szczególnie z serwisów internetowych oraz . Wszyscy
zainteresowani znajdą tam m.in. pełen tekst uchwały budżetowej oraz inne dokumenty wpływające na
teraźniejszość i przyszłość naszego miasta.

Publikacja jest jednym z wielu elementów ogólnopolskiej akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, w
której uczestniczy Gmina i Miasto Witkowo. Celem akcji jest czytelne informowanie o wszystkich
działaniach podejmowanych przez samorząd oraz wyeliminowanie działań, które mogłyby sprzyjać
korupcji.

Serdecznie zapraszam do lektury. Jednocześnie proszę o przesyłanie uwag, opinii i
sugestii - wykorzystamy je w naszej pracy. Proszę je kierować na adres: Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub na adres internetowy .

w sposób czytelny dla
wszystkich

Państwa

www.witkowo.pl www.bip.witkowo.pl

ugim@ witkowo.pl

Szanowni Mieszkańcy !

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Krzysztof Szkudlarek

Skład Rady Miejskiej na okres kadencji 2002 - 2006:
1. Mołodecki Bogusław -Przewodniczący Rady Miejskiej,
2. Kaźmierczak Grzegorz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
3. Popek Roman - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
4. Bernard Knast - radny Rady Miejskiej,
5. Borowicz Andrzej - radny Rady Miejskiej,
6. Deskowski Tomasz - radny Rady Miejskiej
7. Jóźwik Piotr - Przewodniczący Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej,
8. Kwapich Ireneusz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego,
9. Mietlicki Zenon - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
10. Mucha Henryk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
11. Nowicki Zenon - radny Rady Miejskiej,
12. Popek Antoni - radny Rady Miejskiej,
13. Wędzikowski Tomasz - radny Rady Miejskiej,
14. Wiącek Krzysztof - radny Rady Miejskiej,
15. Wywiał Grzegorz - Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego

Gospodarowanie publicznymi pieniędzmi nakłada na władze
gminne obowiązek zachowania szczególnej staranności przy
podejmowaniu decyzji o sposobie wykorzystywania powierzonych
funduszy. Ważnymi cechami dobrej polityki finansowej Gminy i
Miasta Witkowo są przejrzystość i jawność - zasady, dzięki którym
każdy mieszkaniec może otrzymać informację na temat finansów
naszej gminy.

Gospodarzem Gminy i Miasta Witkowo od 1994 roku jest
Burmistrz Pan Krzysztof Szkudlarek, to do niego wpływają wnioski
w sprawiekonstrukcji budżetu.

Każdy mieszkaniec za pośrednictwem swojego radnego,
przewodniczącego zarządu osiedla, sołtysa czy przedstawiciela
organizacji działającej na terenie gminy ma prawo zgłaszać swoje
wnioski do budżetu.

Burmistrz jest autorem projektu budżetu, który jest uchwalany
przez Radę Miejską. Budżet gminy jest w ciągu roku wielokrotnie
zmieniany i jest to dopuszczalne przez prawo. Zwiększa się np.
wysokość subwencji lub dotacji uzyskiwanych z budżetu państwa
czy dochody osiągane bezpośrednio przez samorząd. To
umożliwia przeprowadzenie zmian również po stronie wydatków.

Możliwe jest także wprowadzenie do budżetu nowych zadań
finansowanych z pieniędzy zapisanych jako rezerwa budżetowa
lub zaoszczędzonych podczas realizacji innych zadań .
Wykonawcą budżetu gminy jest burmistrz, który ponosi za to
jednoosobową odpowiedzialność. Przedstawia on Radzie
Miejskiej w Witkowie (co pół roku) sprawozdania z wykonania
budżetu. Sprawozdania o których mowa podlegają ocenie radnych
i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (instytucja, która
kontroluje finanse samorządów). Ocena ta jest podstawą
udzielenia - bądź nie - absolutorium burmistrzowi.

Informacje, które zamieściliśmy w niniejszej publikacji
przedstawiają uproszczone dane budżetowe, chociaż wiernie
oddają zapisy uchwały budżetowej. Staraliśmy się je tak
przedstawić, aby dotrzeć do Państwa z trudną materią finansów
publicznych. Dlatego też będziemy czekać na sygnały od Państwa
dotyczące odbioru naszej publikacji za pośrednictwem załączonej
do publikacji ankiety . Można ją przesłać na adres
internetowy urzędu ugim@witkowo.pl, wysłać pocztą na adres:
Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
lub osobiście dostarczyć dosekretariatu urzędu.

(strona nr 3)
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Budżet to roczny plan finansowy działalności gminy i miasta, czyli zestawienie przewidywanych dochodów i wydat-
ków związanych z działalnością samorządu. Określa on wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne zadania i 
dziedziny życia gminy i miasta, a także dostarcza najważniejszych informacji, potrzebnych do kontroli prowadzonych 
działań. Budżet  jest aktem prawnym uchwalanym przez Radę Miejską w Witkowie.  
 

Budżet Gminy i Miasta zasilany jest z wielu źródeł. I tak: 

 Budżet Gminy i Miasta Witkowo Budżet Gminy i Miasta Witkowo  

Źródła dochodów 
2003 r. 2004 r. 2005 r. 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie  
na 30.09.2005 

subwencje 8.414.110,00 8.414.110,00 8.531.470,00 8.531.470,00 8.194.338,00 6.708.689,00 

udziały w podatkach 
dochodowych (CIT i PIT) 

2.317.190,00 2.192.671,00 2.889.019,00 2.825.836,00 3.120.628,00 2.220.760,00 

dotacje 1.253.999,00 1.246.768,00 1.825.278,00 1.809.739,00 1.993.645,00 1.581.948,00 

dochody z podatków  
i opłat  3.110.500,00 3.059.409,00 4.007.500,00 3.852.293,00 4.216.500,00 3.008.309,00 

dochody majątkowe 1.342.800,00 1.018.086,00 1.162.300,00 1.124.754,00 1.347.700,00 1.199.917,00 

pozostałe dochody 508.200,00 459.107,00 92.593,00 240.488,00 814.011,00 809.134,00 

środki na dofinanso-
wanie zadań 1.172.652,00 1.172.652,00 1.442.563,00 1.422.561,00 1.268.084,00 387.500,00 
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W 2005 r. planowana struktura dochodów przedstawia się następująco: 

● subwencje - bezzwrotna pomoc pieniężna pochodząca z budżetu państwa. Ich zadaniem jest wyrównanie niewy-
starczającego poziomu dochodów własnych samorządów. O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji 
ogólnej decyduje organ stanowiący czyli Rada Miejska w Witkowie. Od 2004 roku subwencja ogólna dla gmin składa 
się z: części wyrównawczej, części równoważącej i części oświatowej. Subwencje to ok. 39 % dochodów naszego 
budżetu.  

● udziały w podatkach dochodowych (CIT i PIT) - podatki (od dochodu) płacone przez mieszkańców i firmy wpły-
wają w całości  do budżetu państwa, a następnie są dzielone i ich część trafia do budżetu naszej gminy. Jest to ok. 
15% dochodów gminy i miasta.  

● dotacje - pieniądze otrzymywane przez gminę na podstawie umów i porozumień zawieranych z administracją rzą-
dową lub samorządową. Otrzymujemy je również na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej. Dotacje to ok. 10% dochodów gminy.  

● dochody z podatków i opłat - są to pieniądze wpływające do gminy w związku z obowiązkowymi opłatami określo-
nymi przez państwo w ustawach lub lokalnie przez Radę Miejską. Należą do nich np. podatek od nieruchomości, od 
środków transportowych, leśny, rolny, od spadków i darowizn, od posiadania psów, opłaty skarbowe, opłata klima-
tyczna, opłaty administracyjne. Stanowią ok. 20% dochodów budżetu.  

Rada Miejska w Witkowie uchwalała roczne stawki podatku od nieruchomości. 

Rodzaj 
 podatku 

2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 
Stawka mak-

symalna 

Stawka 
uchwalona 
przez Radę 

Miejską 

Stawka mak-
symalna 

Stawka 
uchwalona 
przez Radę 

Miejską 

Stawka mak-
symalna 

Stawka 
uchwalona 
przez Radę 

Miejską 

Stawka mak-
symalna 

Stawka 
uchwalona 
przez Radę 

Miejską 
Od budynków 
mieszkalnych 0,51 0,31 0,52 0,31 0,54 0,32 0,56 0,33 

Od budynków 
związanych z 
działalnością 

17,31 9,50 17,42 11,00 17,98 11,50 18,43 11,50 

Od budynków 
pozostałych , 
zajętych na 

garaże 
5,78 2,81 5,82 3,00 6,01 3,00 6,17 3,00 

Budynki go-
spodarcze 5,78 2,81 5,82 2,81 6,01 2,81 6,17 2,00 

Rekreacyjne i 
letniskowe 5,78 5,78 5,82 5,82 6,01 6,00 6,17 6,17 

inne 5,78 5,78 5,82 5,82 6,01 6,00 6,17 6,17 

Polityka podatkowa Rady Miejskiej jest kompromisem między dążeniem do stosunkowo niskich stawek podatkowych 
(dochodów własnych), a koniecznością zapewnienia środków na bieżącą działalność i przedsięwzięcia inwestycyjne. 
Istotne dla mieszkańców i przedsiębiorców jest uchwalanie przez Radę Miejską obniżonych stawek podatkowych, w 
celu umożliwienia i zwiększenia efektywności gospodarowania poprzez zmniejszenie obciążeń przedsiębiorców i rolni-
ków.           
 
Podatek od nieruchomości płatny jest: 
 
- na terenie wiejskim u sołtysa wsi, 
- na terenie Witkowa na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta  Witkowo. 

● dochody majątkowe - kwoty uzyskiwane ze sprzedaży lub udostępnienia majątku gminy, np. ze sprzedaży gruntów, 
budynków, lokali, z wpływów za dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste. Jest to ok. 6% dochodów gminy i miasta.  
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Rodzaj dochodu 2003 r. 
wykonanie 

2004 r. 
wykonanie 

2005 r. 
wykonanie do 30.09.2005 

sprzedaż 166.897,00 85.000,00 397.571,00 

najem 31.418,00 43.816,00 38.500,00 

dzierżawy 779.547,00 929.467,00 721.213,00 

● pozostałe dochody - to pieniądze pochodzące z opłat ustalonych przez Radę Miejską za usługi świadczone przez 
jednostki budżetowe, np. przez przedszkola, za wydawane licencje i zezwolenia, sporządzane wpisy, a także: odsetki 
naliczane od kwot zgromadzonych na kontach bankowych, odsetki naliczane od nieterminowych wpłat. W sumie jest 
to ok. 4% dochodów. 
  
● środki na dofinansowanie zadań - jest to bezzwrotna pomoc finansowa uzyskana dzięki staraniom władz gminy i 
miasta, przeznaczona na realizację konkretnych zadań, np. inwestycje prowadzone przy udziale funduszy przedakce-
syjnych i strukturalnych Unii Europejskiej. Jest to ok. 6% dochodów gminy i miasta. 

Budżet naszej Gminy na 2005 rokBudżet naszej Gminy na 2005 rok  
Na 2005 rok dochody Gminy i Miasta Witkowo zostały zaplanowane w wysokości 20.954.906,00 zł, zaś zaplanowane 
wydatki sięgają sumy 21.831.298,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami czyli deficyt budżetowy -  to kwota 
876.392,00 zł., która zostanie pokryta zaciągniętą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. 
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Gmina w 2005 roku otrzymła dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administra-
cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Poniższa tabela przedstawia wysokość  zaplanowanych 
dotacji celowych dla gminy w 2005 roku: 

Na realizację zadań własnych gmina otrzymuje subwencje z budżetu państwa w wysokości:  
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Budżet gminy to również dochody własne, na które składają się: 

Rodzaje podatków stanowiące dochody własne: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek 
od środków transportu, podatek od spadków i darowizn, podatek od posiadania psów, podatek od czynności cywilno-
prawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, opłata skarbowa, opłata targowa. 
Dochody z mienia komunalnego: dochody ze sprzedaży, dochody z dzierżaw i z najmu. 
Udziały w podatku dochodowym: od osób fizycznych, od osób prawnych. 
Pozostałe dochody niepodatkowe: za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za wjazd na teren OW Skorzęcin, opłata 
stała za przedszkole, odsetki od środków na rachunku bankowym. 
Środki z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji: środki z funduszu SAPARD, środki z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych, dotacja z ARiMR. 

Wydatki Gminy i Miasta Witkowo na 2005 r.Wydatki Gminy i Miasta Witkowo na 2005 r.  
1.Wydatki bieżące 
Wydatki bieżące to wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie, utrzymanie i eksploatację istniejących urządzeń  
oraz realizację zadań określonych przepisami prawa. 
Zadania te wykonywane są przez jednostki organizacyjne gminy, do których należą: 
- Urząd Gminy  i Miasta, 
- Miejsko - Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej, 
- oświatowe jednostki budżetowe (gimnazjum, 3  szkoły podstawowe,  zespół szkolno - przedszkolny i gimnazjum oraz  
przedszkole). 
W ramach Urzędu Gminy i Miasta środki, w wysokości 20% budżetu gminy, wydatkowane są na: 

rolnictwo 102.000,00 
utrzymanie targowisk 50.000,00 
utrzymanie dróg gminnych 350.000,00 
utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie 170.000,00 
utrzymanie obiektów komunalnych 94.000,00 
utrzymanie administracji publicznej 1.971.917,00 
utrzymanie Rady Miejskiej 140.000,00 
funkcjonowanie ochotniczych  straży  pożarnych 89.000,00 
obronę cywilną 4.800,00 
pobór podatków i opłat 70.000,00 
obsługę długu publicznego 100.000,00 
przeciwdziałanie alkoholizmowi 200.000,00 
oczyszczanie miasta i wsi 100.000,00 
utrzymanie zieleni 95.000,00 
oświetlenie ulic i utrzymanie punktów świetlnych 405.000,00 
utrzymanie świetlic 42.000,00 
sport i kultura fizyczna 43.000,00 
Gminne Centrum Informacji 100.845,00 
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Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej środki budżetowe (stanowiące 15% budżetu gminy) przeznacza na: 

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we z ubezpieczenia społecznego 1.629.000,00 

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
świadczenia  z pomocy społecznej oraz niektóre  świadczenia rodzinne  16.900,00 

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia rentowe i eme-
rytalne 656.695,00 

utrzymanie ośrodka  pomocy społecznej 415.140,00 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne 30.600,00 

Dodatki mieszkaniowe 400.000,00 

Dożywianie uczniów 71.920,00 

Razem 3.220.255,00 

Zaplanowane wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią w budżecie 41,5%: 

szkoły podstawowe 4.441.800,00 

przedszkola 782.203,00 
gimnazja 2.378.816,00 
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32.950,00 
oddziały przedszkolne w szkołach 155.394,00 
świetlice szkolne 516.396,00 
dowozy do szkół 270.000,00 
pomoc materialna dla uczniów 88.812,00 
fundusz emerytalny nauczycieli 38.900,00 
Razem 8.704.271,00 
Z budżetu gminy przeznacza się dotacje w wysokości 3%  budżetu dla:  
 
● Zakładu Gospodarki Komunalnej 
 

 
 
● Ośrodka  Kultury, Sportu i Rekreacji 
 

 
 
● Biblioteki 
 

 
 
● Gminny Klub Sportowy VITCOVIA 

 

 

na remonty mieszkań komunalnych 90.000,00 

na zadania bieżące 200.000,00 

na funkcjonowanie uczniowskich klubów sportowych 30.000,00 
Razem 230.000,00 

 na zadania bieżące 270.000,00 

na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży 42.500,00 

Działalność drużyny „Trampkarzy” (GPPiRPA) 9.500,00 
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2.Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2005r. 
Wydatki majątkowe to wydatki związane z realizacją  inwestycji, które stanowią 20,5% budżetu gminy. W ramach tych wydatków 
mieszczą się:  

Nazwa działu i zadania inwestycyjnego Plan    

Rolnictwo i łowiectwo 
wodociąg Skorzęcin, Wiekowo 

230.000,00 
230.000,00 

Transport i łączność 
chodniki miasta: Kosynierów Miłosławskich, Gnieźnieńska , Braci Łukowskich, 
Północna, Dębińska - Sportowa, Żwirki i Wigury, Armii Poznań, ogrodzenie plac 
targowy i plac zabaw przy ul. Poznańskiej, 
chodniki wieś:  Małachowo  Wierzbiczany, Gorzykowo, Ćwierdzin, 
droga Strzyżewo, Kamionka, Ćwierdzin, Wiekowo, Skorzęcin, Ostrowite Pryma-
sowskie 
ulice: Harcerska, Spokojna, Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, modernizacja pla-
cu targowego 

1.145.000,00 
    

 
315.000,00  
80.000,00  

 
375.000,00  

 
375.000,00 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
adaptacja obiektów w Ruchocinku na mieszkania komunalne, 
rozliczenie nakładów, ELBUD OW Skorzęcin 
sala pamięci 

735.000,00  
200.000,00 
305.000,00 
230.000,00 

Administracja publiczna i Obrona Cywilna 
komputery 

53.700,00 
53.700,00 

Oświata i wychowanie 
Szkoły Podstawowe 
modernizacja systemu grzewczego w Sz. P. Nr 2 i 3 
Przedszkola 
Elewacja Przedszkola Miejskiego Witkowo 
Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Kołaczkowie 

283.000,00 
  

23.000,00 
  

210.000,00 
50.000,00 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
kanalizacja sanitarna w obrębie ulic Brzozowa, Akacjowa, Jesionowa, Modrzewio-
wa, Kosynierów Miłosławskich, Powidzka 
budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz przepompowniami 
ścieków na terenie OW Skorzęcin 
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ście-
ków w m. Jaworowo, Mielżyn 
oświetlenie: Kamionka, Wiekowo, Krzyżówka, Słoneczna, Rybakówka 
oświetlenie we wsi Małachowo Złych Miejsc 

1.475.565,68 
   

410.500,00 
  

79.480,96 
  

880.584,72  
35.000,00 
70.000,00 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
modernizacja świetlic wiejskich z ich doposażeniem 
i zagospodarowaniem terenów 
budowa łącznika pomiędzy Przedszkolem Miejskim, a Budynkiem Oświatowym 

180.000,00 
  

145.000,00 
35.000,00 

Razem 4.102.265.68 
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W 2005 roku  planowane wydatki przekraczają planowane dochody w związku z tym występuje deficyt budżetowy w 
wysokości 876.392,00 zł, który pokryje zaciągnięta pożyczka z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej Mielżyn - Jaworowo.  

Wieloletnie programy inwestycyjne są rodzajem planów finansowych uchwalanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 
uchwale budżetowej.  
Wieloletnie programy inwestycyjne pozwalają nam zaplanować wydatki związane ze znacznymi inwestycjami, które będą ponoszo-
ne przez okres kilku lat.  
Celem uchwalania wieloletnich planów inwestycyjnych jest możliwość równomiernego rozłożenia znacznych wydatków, jakie po-
chłaniają inwestycje. Ułatwia to również oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi.  Dzięki wieloletnim planom inwestycyj-
nym możemy rozplanować wydatki w taki sposób, aby nadmiernie nie obciążały one budżetu.  
 
Wydatki na wieloletnie plany inwestycyjne stanowią część  naszego budżetu: 

Nazwa zadania inwestycyjnego Wydatki 
ogółem Nakłady finansowe  poniesione w  poszczególnych latach 

    2002 2003 2004 2005 
(plan) 

2006 
(plan) 

Budowa kanalizacji  sanitarnej wraz z 
przykanalikami oraz przepompownia-
mi ścieków w miejscowości Jaworo-
wo,  Mielżyn 

2.156.181,98 0,00 0,00 539.000,00 1.617.181,98 0,00 

Remont świetlic wiejskich wraz z ich 
doposażeniem i zagospodarowaniem 
terenów w gminie Witkowo 

600.200,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 455.200,00 

Budowa sieci wodociągowej z przyłą-
czami na terenie położonym w    
Ostrowitym Prymasowskim 

532.101,22 0,00 0,00 532.101,22 0,00 0,00 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sko-
rzęcinie 529.872,97 0,00 0,00 0,00 529.872,97 0,00 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyka-
nalikami i  przepompowniami  dla wsi 
Małachowo Złych Miejsc, Małachowo 
Szemborowice, Małachowo Wierzbi-
czany 

4.407.160,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.407.160,05 

Modernizacja drogi gminnej w miej-
scowości Dębina, Ruchocinek, gm. 
Witkowo 

778.458,00 0,00   778.458,00     

  Wydatki Inwestycyjne realizowane w latach 2002 Wydatki Inwestycyjne realizowane w latach 2002 -- 2005  2005   
  oraz planowane na rok 2006 w ramach wieloletniego programu inwestycyjnegooraz planowane na rok 2006 w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego  

Inwestycje „Budowa kanalizacji sanitarnej w OW Skorzęcin” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ja-
worowo i Mielżyn” realizowane są w 2005 roku również z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w łącznej kwocie 1.186.989,00 zł. 
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Dług publiczny, obsługa długu publicznego gminy - przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji  
w Gminie i Mieście Witkowo będzie kosztowała budżet gminy w 2005 r. - 1.408,392 zł, a w roku 2006 - 4.359.254 zł. 

 Wyszczególnienie 
2002 r. 2003 r. 2004 r.  2005 r. 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan 
A1. Ogółem podsta-
wowe dochody podat-
kowe 

 5.222.403,00  5.339.305,00 5.427.690,00 6.014.612,00 6.134.619,00  5.866.011,00 6.628.128,00 

A2. udziały we wpły-
wach z podatku do-
chodowego od osób 
prawnych i jednostek 
organizacyjnych nie 
posiadających osobo-
wości prawnej 

      10.000,00      15.505,00    10.000,00       19.507,00      23.000,00       36.338,00       40.000,00 

A3. udziały we wpły-
wach z podatku do-
chodowego od osób 
fizycznych 

 2.096.903,00 2.629.579,00 2.307.190,00  2.905.696,00 2.866.619,00  2.799.498,00  3.080.628,00 

A4. podatek rolny     559.000,00     542.768,00 559.000,00     500.185,00    559.000,00     473.393,00     581.000,00 
A5. podatek od nieru-
chomości  2.185.000,00 1.795.952,00 2.185.000,00  2.239.355,00 2.375.000,00  2.233.587,00  2.604.500,00 

A6. podatek leśny       22.500,00       24.507,00    28.500,00       29.330,00      28.000,00       30.103,00       30.000,00 

A7. podatek od środ-
ków transportowych  55.000,00   46.254,00   55.000,00    52.569,00   75.000,00   75.468,00    65.000,00 

A8. podatek od dzia-
łalności gospodarczej 
osób fizycznych, opła-
cany w formie karty 
podatkowej 

    105.000,00       64.800,00     15.000,00       55.263,00      50.000,00       47.889,00       50.000,00 

A9. podatek od czyn-
ności cywilnopraw-
nych 

    125.000,00     169.315,00     125.000,00     150.557,00    100.000,00     119.000,00     124.000,00 

A10.wpływy z opłaty 
skarbowej       60.000,00      45.446,00 40.000,00       47.942,00      50.000,00       41.467,00       45.000,00 

A11. wpływy z opłaty 
eksploatacyjnej         4.000,00        5.179,00    13.000,00       14.208,00        8.000,00         9.268,00         8.000,00 

A12. od przedsiębior-
stwa górniczego                0,00                0,00             0,00                0,00               0,00                0,00                0,00 

 Podstawowe dochody budżetowe gminy w latach 2002 Podstawowe dochody budżetowe gminy w latach 2002--2005 2005   
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Klasyfikacja  2002 r. 
Wykonanie 

 2003 r. 
Wykonanie 

 2004 r. 
Wykonanie 

2005 r. 
Plan 

Dział 10 - Rolnictwo 59.784,00 90.427,00 317.223,00 332.007,00 

Dział 20 - Leśnictwo 1.035,00 2.934,00 2.167,00 - 

Dział 500 - Handel 27.274,00 55.465,00 48.473,00 50.000,00 

Dział 600 - Transport 1.004.026,00 1.118.869,00  2.690.396,00 1.495.200,00 

Dział 630 - Turystyka 296.786,00 424.706,00 476.625,00 273.600,00 

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa 144.205,00 197.496,00 276.500,00 919.000,00 

Dział 750 - Administracja publiczna 1.785.760,00 1.943.288,00 1.853.302,00 2.271.717,00 

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów 22.044,00 30.743,00 22.140,00 53.705,00 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne 112.619,00 114.411,00 64.540,00 94.800,00 

Dział 756 - Pobór podatków - - 70.057,00 70.000,00 

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 79.261,00 166.339,00 69.016,00 100.000,00 

Dział 758 - Rezerwa budżetowa - - - 505.000,00 

Dział 801 - Oświata i wychowanie 6.677.768,00 7.189.820,00 8.709.788,00 8.567.254,00 

Dział 851 - Ochrona zdrowia 144.667,00 192.666,00 155.136,00 200.000,00 

Dział 852 - Pomoc społeczna 1.937.096,00 1.855.671,00 2.549.420,00 3.220.255,00 

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie 
                    polityki społecznej - - - 100.845,00 

Dział 854 - Edukacyjna opieka  
                   wychowawcza 1.428.468,00 1.229.525,00 456.469,00 645.108,00 

Dział 900 - Gospodarka komunalna 1.736.915,00 2.615.787,00 1.126.363,00 2.093.868,00 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 701.893,00 572.203,00 490.638,00 705.840,00 

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 102.219,00 94.060,00 106.509,00 133.100,00 

  Wydatki Budżetowe Gminy i Miasta Witkowa w latach 2002 Wydatki Budżetowe Gminy i Miasta Witkowa w latach 2002 -- 2005  2005   
    wg działów gospodarki narodowejwg działów gospodarki narodowej  
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Plan wydatków ogółem na 1 mieszkańca w 2006 r.   - 1.666,64 
Plan wydatków inwestycyjnych na 1 mieszkańca w 2006 r.  -    423,24 
Plan wydatków bieżących na 1 mieszkańca w 2006 r.  - 1.239,04 

 Projekt Budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2006 rok Projekt Budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2006 rok  

Struktura  planowanych dochodów Gminy i Miasta Witkowo na 2006  Struktura  planowanych dochodów Gminy i Miasta Witkowo na 2006  --  20.399.468,00 zł  20.399.468,00 zł 

Planowane dochody podatkowe na 1 mieszkańca w 2006 r. - 566,54 zł 

Struktura planowanych wydatków Gminy i Miasta Witkowo na 2006 r. Struktura planowanych wydatków Gminy i Miasta Witkowo na 2006 r. -- 24.079.172,00 zł 24.079.172,00 zł  



Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny 
 

Adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 
62-230 Witkowo Ul. Gnieźnieńska 1 
Zespół Redakcyjny: Gertruda Polak, Elżbieta Kiełpińska, Marian Gadziński, Halina Koźniewska,  
       Anna Kwapich, Krzysztof Dziel, Wiesława Rudnicka.  

tel.   (061) 477 81 94 
fax:  (061) 477 88 55 
e-mail: promocja@witkowo.pl  
www.witkowo.pl 
www.bip.witkowo.pl 
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Treść Kwota 
Transport i łączność 1 085 800,00 

  

Zadania 
  

chodniki miasto: Stary Rynek, Park Kościuszki 200 000,00 

Czerniejewska, Płk.Hynka, Spokojna, Żw.Wigury, Gnieźnieńska   
Powidzka, Kwiatowa  
chodniki wieś: 100 000,00 

Folwark, Skorzęcin, Kołaczkowo, Gorzykowo, Mielżyn, Jaworowo   
drogi: Ćwierdzin-Gaj, Gorzykowo-Czajki, Skorzęcin 180 000,00 

ulice: Młyńska, Jesionowa, Słowackiego, Piwna-sieć burzowa 605 800,00 

Turystyka 400 000,00 

  
Zadania   
Skorzęcin - Hotel 400 000,00 

Gospodarka mieszkaniowa 80 000,00 

  
Zadania   
Mieszkania komunalne - Ruchocinek 80 000,00 

Oświata i wychowanie 100 000,00 

  
Zadania   
projekt techniczny hali sportowej przy Sz.P. Nr 2 i Nr 3 100 000,00 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 016 000,00 

  
Zadania   
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 3 966 000,00 

wraz z przykanalikami i przep. dla wsi Małachowo   
ZłM, Małachowo Szem, Małachowo Wierzbiczany w gm.Witkowo   
Projekt kanalizacji sanit. Odrowąż, Gorzykowo, Malenin, Mąkownica Witkowo-
Strzałkowska i Wrzesińska 

50 000,00 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 455 200,00 

  
Zadania   
Remont świetlic wiejskich wraz z ich doposażeniem i 455 200,00 

zagospodarowaniem terenów w gm. Witkowo   
Razem: 6 137 000,00 

 Plan wydatków inwestycyjnych Gminy i Miasta Witkowo Plan wydatków inwestycyjnych Gminy i Miasta Witkowo  
 (stan na dzień 15 listopada 2005  (stan na dzień 15 listopada 2005 -- projekt na rok 2006) projekt na rok 2006)  

mailto:promocja@witkowo.pl
http://www.witkowo.pl
http://www.bip.witkowo.pl
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Inwestycje
Lata 2003-2004 to okres realizacji inwestycji: „Budowa sali
sportowej w Mielżynie”. Koszt inwestycji to kwota 780.000 zł.

W 2005 r. dokonano remontu budynków w Ruchocinku - adaptacja
na cele mieszkalne. Przystosowano istniejące pomieszczenia na
10 lokali mieszkalnych. Remont obejmował m.in. wymianę
instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, wyposażenie lokali
w sanitariaty i c.o. Powstały lokale mieszkalne o różnych
powierzchniach użytkowych od 23,3m2 do 51,0 m2. Koszt
inwestycji to kwota 199.483,99 zł. Klucze do nowych mieszkań
przekazano w grudniu 2005 r. 10 oczekującym rodzinom.

W 2003 r. wybudowano składowisko odpadów komunalnych w
miejscowości Chłądowo, gm. Witkowo. Zakres inwestycji
obejmował budowę składowiska odpadów o łącznej powierzchni
3,0 ha, w tym powierzchnia uszczelnionych kwater 2,2 ha. Koszt
inwestycji 1.461.718,23 zł., w tym kwota dofinansowania z
Programu SAPARD w wysokości 730.859,00 zł.

W 2002 r. zakończono budowę budynku świetlicy OSP w
Witkowie. Jest to budynek parterowy o pow. 270,23 m2 z pełnym
wyposażeniem socjalnym. Obecnie jest to jeden z
najnowocześniejszych obiektów świetlicowych w gminie Witkowo.
Koszt realizacji inwestycji to 252.950,00zł

Inwestycje współfinansowane ze środków przedakcesyjnych Programu SAPARD

Również w 2004 r. wykonano budowę sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w miejscowości Ostrowite Prymasowskie. Zakres
inwestycji obejmował budowę 5.049 mb sieci wodociągowej oraz
45 szt. przyłączy o łącznej długości 1.177 mb. Koszt inwestycji
532.101,22 zł., w tym kwota dofinansowania z Programu SAPARD
266.050,61zł.



Inwestycje

Inwestycja zrealizowana przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W lipcu 2005 r. zakończono budowę
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Skorzęcin, gm. Witkowo.
Zadanie obejmowało budowę sieci
grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości
2,49 km w tym 234,0 mb sieci tłocznej wraz
z 2 przepompowniami ścieków na terenie
OW Skorzęcin. Koszt inwestycji to kwota
5 2 9 . 8 7 2 , 9 7 z ł . Z a d a n i e j e s t
współfinansowane w 75% z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Zin tegrowanego Prog ramu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a w
10% z budżetu państwa. Pozostała część
kwoty przeznaczona na realizację tego
zadania(15%) pochodzi z budżetu gminy.

W 2004r. zmodernizowano drogę gminną
Dębina-Ruchocinek. Zakres inwestycji
obejmuje modernizację drogi gminnej o
łącznej długości 3.552 mb. Koszt
inwestycji to kwota 760.403,84 zł., w tym
kwota dofinansowania z Programu
SAPARD 380.201,92 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami oraz z przepompowniami
ścieków w miejscowości Mielżyn,
Jaworowo, gm. Witkowo. Termin realizacji
2004-2005. Zakres inwestycji obejmuje
budowę 7.404 mb kanalizacji sanitarnej,
grawitacyjnej, 8.708 mb rurociągów
tłocznych 125 szt. przykanalików oraz 3
szt. przepompowni. Koszt inwestycji to
kwota 2.156.181,98 zł., w tym kwota
dofinansowania z Programu SAPARD
880.584,72 zł.


