
ZARZĄDZENIE NR 147/13
WÓJTA GMINY TUROŚL

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. 

Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240; 
z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 
1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/ 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Turośl za 2012 r., według którego: 

1) . Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 19.122.528 zł. 

- Wykonanie – 18.287.040,41 zł., w tym: 

a) Plan dochodów bieżących - 17.938.033 zł. Wykonanie – 17.123.452,75 zł. 

b) Plan dochodów majątkowych - 1.184.495 zł. Wykonanie – 1.163.587,66 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2) . Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 19.017.528 zł. 

- Wykonanie – 18.248.998,36 zł., w tym: 

a) Plan wydatków bieżących - 17.456.030,00 zł. Wykonanie – 16.730.652,28 zł. 

b) Plan wydatków majątkowych – 1.561.498,00 zł. Wykonanie – 1.518.346,08 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 opisowe z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rzadowej zleconych 
gminie zgodnie z załącznikiem nr 5. 

4. Zestawienie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2012 rok zawierające również zmiany w planie 
wydatków na realizację programow finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania 
realizacji programów wieloletnichich zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

6. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zodnie z załącznikami nr 
8 i 9. 

7. Informację o stanie mienia komunalnego za 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10. 

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust 1-7 przekazać Radzie Gminy Turośl. 

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust 1-5 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku 
Zespół w Łomży. 

§ 4. 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 147/13 

Wójta Gminy Turośl 

z dnia 21 marca 2013 r. 

Dzi
ał 

Rozdzi
ał 

§ Nazwa działu, rozdziału, 
paragrafu 

Plan na     2012 
r. 

Wykonanie 
na 31.12.2012 

r. 

% 
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 930 496,00 889 972,74 96 
 01010  INFRASTRUKTURA 

WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA 
245 512,00 204 990,45 83 

  0830 Wpływy z usług 134 947,00 94 354,20 70 
  0920 Pozostałe odsetki 200,00 271,25 136 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 110 365,00 110 365,00 100 
 01041  PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW 

WIEJSKICH 
21 149,00 21 148,54 100 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 1 149,00 1 148,54 100 
  2007 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 

20 000,00 20 000,00 100 

 01095  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 663 835,00 663 833,75 100 

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

663 835,00 663 833,75 100 

020   LEŚNICTWO 6 000,00 5 508,25 92 
 02001  GOSPODARKA LEŚNA 6 000,00 5 508,25 92 

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy 6 000,00 5 508,25 92 
600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 099 185,00 1 099 185,00 100 

 60078  USUWANIE SKUTKÓW KLĘŚK 
ŻYWIOŁOWYCH 

1 099 185,00 1 099 185,00 100 

  6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na realizację inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych własnych 
gmin (związków gmin) 

1 099 185,00 1 099 185,00 100 

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 72 863,00 74 773,80 103 
 75011  URZĘDY WOJEWÓDZKIE 72 863,00 72 863,00 100 

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

72 863,00 72 863,00 100 
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 75023  URZĘDY GMIN 0 1 910,80 0 
  0690 Wpływy z różnych opłat 0 8,80 0 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 902,00 0 

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

840,00 840,00 100 

 75101  URZĘDY NACZELNYCH 
ORGANÓW  WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA 

840,00 840,00 100 

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

840,00 840,00 100 

754   BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

6 557,00 6 556,81 100 

 75412  OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 6 557,00 6 556,81 100 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 6 557,00 6 556,81 100 

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

1 686 548,00 1 599 074,51 95 

 75601  WPŁYWY Z PODATKU 
DOCHODOWEGO OD OSÓB 
FIZYCZNYCH 

1 000,00 840,00 84 

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

1 000,00 840,00 84 

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

363 581,00 336 258,20 92 

  0310 Podatek od nieruchomości 241 475,00 214 180,73 89 
  0320 Podatek rolny 623,00 664,00 107 
  0330 Podatek leśny 121 283,00 121 283,00 100 
  0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 61,60 123 
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 

z tytułu podatków i opłat 
150,00 68,87 46 

 75616  WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, 
PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD 

542 953,00 505 770,21 93 
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SPADKÓW I DAROWIZN,  
PODATKU OD CZYNNOŚCI 
CYWILNOPRAWNY ORAZ 
PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH  
OD OSÓB FIZYCZNYCH 

  0310 Podatek od nieruchomości 247 593,00 215 206,87 87 
  0320 Podatek rolny 92 883,00 87 421,76 94 
  0330 Podatek leśny 34 545,00 32 919,72 95 
  0340 Podatek od środków transportowych 40 432,00 31 361,92 78 
  0360 Podatek od spadków i darowizn 55 000,00 45 719,20 83 
  0500 Podatek od czynności 

cywilnoprawnych 
70 000,00 88 649,00 127 

  0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 2 868,80 574 
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 

z tytułu podatków i opłat 
2 000,00 1 622,94 81 

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

86 250,00 82 390,21 96 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22 000,00 19 356,00 88 
  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu 
64 250,00 63 034,21 98 

 75621  UDZIAŁY GMIN W PODATKACH 
STANOWIĄCYCH DOCHÓD 
BUDŻETU PAŃSTWA 

692 764,00 673 815,89 97 

  0010 Podatek dochodowy od osób 
fizycznych 

686 122,00 667 078,00 97 

  0020 Podatek dochodowy od osób 
prawnych 

6 642,00 6 737,89 101 

758   RÓŻNE ROZLICZENIA 10 660 652,00 10 661 175,25 100 
 75801  CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI 

OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

6 621 224,00 6 621 224,00 100 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu 
państwa 

6 621 224,00 6 621 224,00 100 

 75802  UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI 
OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

7 546,00 7 546,00 100 

  2750 Środki na uzupełnienie dochodów 
gmin 

7 546,00 7 546,00 100 

 75807  CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA 
SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN 

3 707 409,00 3 707 409,00 100 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu 
państwa 

3 707 409,00 3 707 409,00 100 

 75814  RÓŻNE ROZLICZENIA 
FINANSOWE 

5 500,00 6 023,25 110 

  0920 Pozostałe odsetki 5 500,00 6 023,25 110 
 75831  CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA 

SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN 
318 973,00 318 973,00 100 
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  2920 Subwencje ogólne z budżetu 
państwa 

318 973,00 318 973,00 100 

801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 302 722,00 294 187,32 97 
 80101  SZKOŁY PODSTAWOWE 68 590,00 61 106,88 89 
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy 68 590,00 61 106,88 89 
 80113  DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 24 000,00 23 588,12 98 
  0830 Wpływy z usług 24 000,00 23 588,12 98 
 80148  STOŁÓWKI SZKOLNE 210 000,00 209 360,32 100 
  0830 Wpływy z usług 210 000,00 209 360,32 100 
 80195  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 132,00 132,00 100 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin 

132,00 132,00 100 

852   POMOC  SPOŁECZNA 3 355 661,00 3 097 306,22 92 
 85212  ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 
EMERYTALNE I RENTOWE 
Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

2 407 376,00 2 181 252,06 91 

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

2 231 876,00 2 177 012,72 98 

  2360 Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

175 500,00 4 239,34 2 

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

14 500,00 12 376,91 85 

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

1 124,00 1 123,20 100 

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

13 376,00 11 253,71 84 

 85214  ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 
ORAZ SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

619 138,00 596 433,12 96 

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

619 138,00 596 433,12 96 

 85216  ZASIŁKI STAŁE 141 859,00 134 556,13 95 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych 

141 859,00 134 556,13 95 
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zadań bieżących gmin 
 85219  OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 92 470,00 92 470,00 100 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin 

92 470,00 92 470,00 100 

 85295  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 80 318,00 80 218,00 100 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

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

13 800,00 13 700,00 100 

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

66 518,00 66 518,00 100 

853   POZOSTAŁE ZADANIA 
W ZAKRESIE POLITYRKI 
SPOŁECZNEJ 

49 941,00 48 818,35 98 

 85395  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 49 941,00 48 818,35 98 
  2007 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 

47 430,00 46 475,75 93 

  2009 Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 

2 511,00 2 342,60 93 

854   EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

277 321,00 111 764,40 40 

 85415  POMOC MATERIALNA DLA 
UCZNIÓW 

277 321,00 111 764,40 40 

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

277 321,00 111 764,40 40 

900   GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA 

673 015,00 397 150,86 59 

 90002  GOSPODARKA ODPADAMI 5 723,00 5 722,75 100 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 5 723,00 5 722,75 100 

 90019  WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE 
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW 
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE 
ZE ŚRODOWISKA 

2 000,00 1 133,78 57 

  0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 1 133,78 57 
 90095  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 665 292,00 390 294,33 59 

Id: 9F04040B-AC48-46D9-8420-1482877C775E. Podpisany Strona 5



  0750 Dochody z najmu i dzierżawy 168 682,00 152 068,39 90 
  0830 Wpływy z usług 405 000,00 166 492,82 41 
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 
85 310,00 64 402,66 75 

  0920 Pozostałe odsetki 10,00 672,19 6722 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 6 290,00 6 658,27 106 

921   KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

727,00 726,90 100 

 92109  DOMY I OŚRODKI KULTURY, 
ŚWIETLICE I KLUBY 

727,00 726,90 100 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 727,00 726,90 100 
R A Z E M 19 122 528,00 18 287 040,41 96 

 

Wójt Gminy 

Piotr Niedbała
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 147/13 

Wójta Gminy Turośl 

z dnia 21 marca 2013 r. 

Dzi
ał 

Roz-
dział 

§ Nazwa działu, rozdziału, 
paragrafu 

Plan 
na 2012 r. 

Wykonanie 
na 31.12.2012r. 

% 
(7:6

) 
1 2 3 5 6 7 8 

010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 874 892,00 865 398,63 99 
 01010  INFRASRTUKTURA 

WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA 
WSI 

172 934,00 164 523,64 95 

  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 
zaliczone do wynagrodzeń 

413,00 386,25 94 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

16 335,00 15 503,36 95 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 240,00 1 239,52 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 492,00 2986,07 86 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 516,00 440,31 86 
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 719,00 1 637,15 95 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 507,00 67 407,53 100 
  4260 Zakup energii 54 045,00 48 942,19 91 
  4300 Zakup usług pozostałych 13 101,00 11 640,84 89 
  4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 425,00 95 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
547,00 546,97 100 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

1 000,00 849,50 85 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

11 519,00 11 518,95 100 

 01030  IZBY ROLNICZE 1 720,00 1 718,74 100 

  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 
w wysokości 2% uzyskanych 
wpływów z podatku rolnego 

1 720,00 1 718,74 100 

 01041  PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH 2007-2013 

28 303,00 28 302,50 100 

  2810 Dotacja celowa z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji 
fundacjom 

2 500,00 2 500,00 100 

  4097 Honoraria 9 671,00 9 671,02 100 

  4099 Honoraria 1 729,00 1 728,98 100 

  4307 Zakup usług pozostałych 9 158,00 9 158,33 100 

  4309 Zakup usług pozostałych 3 547,00 3 546,77 100 

  4437 Różne opłaty i składki 1 171,00 1 170,65 100 
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  4439 Różne opłaty i składki 527,00 526,75 100 

 01095  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 671 935,00 670 853,75 100 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

9 175,00 9 174,60 100 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 577,00 1 577,14 100 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 225,00 224,77 100 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 487,00 486,84 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 9 653,00 8 573,00 89 
  4430 Różne opłaty i składki 650 818,00 650 817,40 100 

400   WYTWARZANIE 
I ZAOPATRYWANIE 
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 
GAZ I WODĘ 

195 773,00 179 073,38 91 

 40001  DOSTARCZANIE CIEPŁA 134 050,00 119 290,03 89 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 500,00 115 812,06 89 
  4260 Zakup energii 3 300,00 3 244,27 98 
  4300 Zakup usług pozostałych 250,00 233,70 93 
 40002  DOSTARCZANIE WODY 61 723,00 59 783,35 97 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 

zaliczone do wynagrodzeń 
356,00 355,45 100 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

14 304,00 14 301,01 100 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 120,00 1 091,30 97 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 730,00 2 688,74 98 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 396,00 389,72 100 
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 350,00 750,00 56 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 320,00 14 584,41 95 
  4260 Zakup energii 17 000,00 16 973,49 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 544,26 91 
  4430 Różne opłaty i składki 3 600,00 3 558,00 99 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
547,00 546,97 100 

600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 960 164,00 1 875 162,04 96 
 60016  DROGI PUBLICZNE GMINNE 576 674,00 491 672,94 85 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 

zaliczone do wynagrodzeń 
462,00 410,49 89 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

35 215,00 34 430,10 98 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 095,00 3 094,46 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 831,00 6 339,78 93 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 369 070,00 309 478,61 84 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 104 827,00 104 343,57 100 
  4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 5 402,00 90 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 094,00 1 093,93 100 
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świadczeń socjalnych 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
50 000,00 27 000,00 54 

 60078  USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK 
ŻYWIOŁOWYCH 

1 383 490,00 1 383 489,10 100 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

1 383 490,00 1 383 489,10 100 

630   TURYSTYKA 20 000,00 0,00 0 
 63003  ZADANIA W ZAKRESIE 

UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 
20 000,00 0,00 0 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

20 000,00 0,00 0 

710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 18 000,00 17 005,53 94 
 71014  OPRACOWANIA GEODEZYJNE 

I KARTOGRAFICZNE 
18 000,00 17 005,53 94 

  4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 17 005,53 94 
750   ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA 
1 526 202,00 1 477 448,32 97 

 75011  URZĘDY WOJEWÓDZKIE 149 176,00 143 014,80 96 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 

zaliczone do wynagrodzeń 
317,00 150,76 48 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

108 771,00 106 632,61 98 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 622,00 7 621,31 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 604,00 16 319,52 93 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 330,00 323,85 98 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 734,00 490,54 28 
  4300 Zakup usług pozostałych 8 910,00 8 219,95 92 
  4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 422,40 60 
  4430 Różne opłaty i składki 300,00 20,00 7 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
2 188,00 2 187,86 100 

  4700 Szkolenie pracowników nie 
będących członkami korpusu służby 
cywilnej 

700,00 626,00 89 

 75022  RADY GMIN 48 150,00 48 099,98 100 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 
46 140,00 46 138,08 100 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 710,00 1 691,30 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 300,00 270,60 90 
 75023  URZĘDY GMIN 1 288 596,00 1 246 076,20 97 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 

zaliczone do wynagrodzeń 
1 410,00 1 403,41 100 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

857 589,00 836 963,54 98 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 408,00 64 407,11 100 
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  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 132 380,00 122 521,93 93 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 20 147,00 18 583,62 92 
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 6 072,00 6 000,00 99 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 497,00 57 821,57 97 
  4260 Zakup energii 17 696,00 17 448,04 99 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 720,60 72 
  4300 Zakup usług pozostałych 79 000,00 71 182,39 90 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
1 600,00 1 545,27 97 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii 
komórkowej 

11 400,00 11 354,48 100 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 

3 000,00 2 840,40 95 

  4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 3 128,59 98 
  4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 5 474,25 100 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
17 397,00 17 396,52 100 

  4610 Koszty postępowania sądowego 
i prokuratorskiego 

1 500,00 1 500,00 100 

  4700 Szkolenie pracowników nie 
będących członkami korpusu służby 
cywilnej 

5 800,00 5 784,48 100 

 75075  PROMOCJA JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

3 600,00 3 577,34 99 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 100 
  4300 Zakup usług  pozostałych 600,00 577,34 96 
 75095  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 36 680,00 36 680,00 100 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 
7 636,00 7 636,00 100 

  4100 Wynagrodzenie agencyjno-
prowizyjne 

29 044,00 29 044,00 100 

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

840,00 840,00 100 

 75101  URZĘDY NACZELNYCH 
ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA 

840,00 840,00 100 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 280,00 280,00 100 
  4300 Zakup usług  pozostałych 560,00 560,00 100 

754   BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA 

138 119,00 128 277,63 93 

 75412  OCHOTNICZE STRAŻE  POŻARNE 138 119,00 128 277,63 93 
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  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 
zaliczone do wynagrodzeń 

12 580,00 11 628,36 92 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

25 722,00 25 206,00 98 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 175,00 2 174,40 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 802,00 6 278,05 92 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 505,00 448,05 89 
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 10 799,00 10 560,00 98 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 500,00 38 581,30 87 
  4260 Zakup energii 2 700,00 2 551,81 94 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 862,30 96 
  4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 933,19 99 
  4430 Różne opłaty i składki 16 200,00 14 818,24 91 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
1 094,00 1 093,93 100 

  4700 Szkolenie pracowników nie 
będących członkami korpusu służby 
cywilnej 

200,00 200,00 100 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

3 942,00 3 942,00 100 

757   OBSŁUGA DŁUGU 
PUBLICZNEGO 

391 559,00 390 921,93 99 

 75702  OBSŁUGA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW 
I POŻYCZEK JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

391 559,00 390 921,93 99 

  8110 Odsetki  od samorządowych 
papierów wartościowych 

391 559,00 390 921,93 99 

801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 005 657,00 7 750 369,27 97 
 80101  SZKOŁY PODSTAWOWE 4 464 943,00 4 334 393,98 97 

  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 
zaliczone do wynagrodzeń 

252 746,00 251 848,56 100 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

2 647 716,00 2 577 813,10 97 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 204 157,00 204 156,67 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 527 624,00 487 850,31 92 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 68 223,00 63 275,12 93 
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 19 650,00 18 849,67 96 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 281 509,00 277 785,25 99 
  4240 Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 
300,00 184,00 61 

  4260 Zakup energii 52 428,00 49 541,56 94 
  4270 Zakup usług remontowych 168 644,00 168 598,13 100 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 325,00 65 
  4300 Zakup usług pozostałych 29 740,00 23 649,49 80 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci 4 710,00 3 933,54 84 
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Internet 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 

5 450,00 5 313,79 97 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1 350,00 1 315,26 97 
  4430 Różne opłaty i składki 4 305,00 4 134,00 96 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
157 764,00 157 764,00 100 

  4700 Szkolenie pracowników nie 
będących członkami korpusu służby 
cywilnej 

3 550,00 3 480,00 98 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

34 577,00 34 576,53 100 

 80103  ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

193 386,00 186 730,39 97 

  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 
zaliczone do wynagrodzeń 

13 002,00 12 973,07 100 

  4010 Wynagrodzenie  osobowe 
pracowników 

133 563,00 129 568,17 97 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 683,00 8 682,43 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 461,00 24 168,57 91 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 3 663,00 3 371,25 92 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 440,00 392,90 89 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
7 574,00 7 574,00 100 

 80104  PRZEDSZKOLA 3 060,00 3 051,88 100 
  4430 Różne opłaty i składki 3 060,00 3 051,88 100 
 80110  GIMNAZJA 1 824 290,00 1 755 796,03 96 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 

zaliczone do wynagrodzeń 
98 798,00 98 091,53 99 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

1 092 970,00 1 064 209,31 97 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 670,00 82 668,89 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 218 769,00 203 257,14 93 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 29 766,00 27 390,80 92 
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 400,00 2 328,00 97 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 186 050,00 170 912,17 92 
  4240 Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 
1 500,00 1 216,00 81 

  4260 Zakup energii 28 000,00 27 187,71 97 
  4270 Zakup usług remontowych 700,00 244,77 35 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 140,00 28 
  4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 11 284,28 75 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 

2 500,00 2 328,66 93 
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  4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 990,77 99 
  4430 Różne opłaty i składki 3 800,00 3 759,00 99 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
59 367,00 59 367,00 100 

  4700 Szkolenie pracowników nie 
będących członkami korpusu służby 
cywilnej 

500,00 420,00 84 

 80113  DOWOŻENIE UCZNIÓW DO 
SZKÓŁ 

604 495,00 574 420,57 95 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

161 266,00 157 668,09 98 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 070,00 12 979,64 99 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 651,00 29 129,26 92 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 4 554,00 4 193,01 92 
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 350,00 1 350,00 100 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 308 926,00 287 959,00 93 
  4260 Zakup energii 2 000,00 1 985,36 99 
  4270 Zakup usług remontowych 31 000,00 30 970,97 100 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 360,00 90 
  4300 Zakup usług pozostałych 21 500,00 19 280,18 90 
  4410 Podróże służbowe krajowe 2 400,00 2 229,06 93 
  4430 Różne opłaty i składki 20 820,00 20 818,00 100 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
4 558,00 4 558,00 100 

  4700 Szkolenie pracowników nie 
będących członkami korpusu służby 
cywilnej 

1 000,00 940,00 94 

 80114  ZESPOŁYOBSŁUGI 
EKONOMICZNO 
ADMINISTRACYJNEJ  SZKÓŁ 

226 611,00 220 084,65 97 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

152 507,00 149 331,49 98 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 816,00 13 747,49 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 704,00 28 114,03 98 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 4 388,00 3 888,11 87 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 5 450,66 91 
  4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 11 753,95 94 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 

2 000,00 1 801,71 90 

  4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 523,21 58 
  4430 Różne opłaty i składki 350,00 108,00 31 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
3 646,00 3 646,00 100 

  4700 Szkolenie pracowników nie 
będących członkami korpusu służby 

1 800,00 1 720,00 96 
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cywilnej 
 80146  DOKSZTAŁCANIE 

I DOSKONALENIE  NAUCZYCIELI 
34 682,00 33 890,05 98 

  4300 Zakup usług pozostałych 21 200,00 21 012,63 99 
  4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 7 880,63 99 
  4700 Szkolenie pracowników nie 

będących członkami korpusu służby 
cywilnej 

5 482,00 4 996,79 91 

 80148  STOŁÓWKI SZKOLNE 615 276,00 603 229,72 98 
  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
274 950,00 268 040,17 97 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 444,00 20 321,62 99 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 215,00 47 443,20 93 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 5 005,00 4 545,68 91 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 667,73 93 
  4220 Zakup środków żywności 216 852,00 216 851,65 100 
  4260 Zakup energii 21 941,00 21 941,00 100 
  4270 Zakup usług remontowych 818,00 817,95 100 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 450,00 50 
  4300 Zakup usług pozostałych 6 064,00 6 063,72 100 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
11 487,00 11 487,00 100 

  4700 Szkolenie pracowników nie 
będących członkami korpusu służby 
cywilnej 

600,00 600,00 100 

 80195  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 38 914,00 38 772,00 100 
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 222,00 1 080,00 88 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
37 692,00 37 692,00 100 

851   OCHRONA ZDROWIA 71 848,00 71 040,40 99 
 85154  PRZECIWDZIAŁANIE 

ALKOHOLIZMOWI 
71 848,00 71 040,40 99 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

20 628,00 20 628,00 100 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 754,00 1 753,38 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 778,00 3 777,91 100 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 550,00 548,34 100 
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 8 220,00 8 091,00 98 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 371,00 4 783,90 89 
  4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 30 910,90 100 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
547,00 546,97 100 

852   POMOC SPOŁECZNA 3 504 871,00 3 404 315,76 97 
 85202  DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 31 194,00 31 065,56 100 
  4330 Zakup usług przez jednostki 

samorządu terytorialnego od innych 
31 194,00 31 065,56 100 
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jednostek samorządu terytorialnego 
 85205  ZADANIA W ZAKRESIE 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
W RODZINIE 

2 500,00 2 305,27 92 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 944,00 750,21 97 
  4300 Zakup usług pozostałych 56,00 55,06 100 
  4700 Szkolenie pracowników 1 500,00 1 500,00 100 
 85212  ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE 
EMERYTALNE I RENTOWE 
Z UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNEGO 

2 240 970,00 2 185 030,00 98 

  3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń 

69,00 68,43 100 

  3110 Świadczenia społeczne 2 154 952,00 2 103 144,32 98 
  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
46 973,00 45 834,57 98 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 374,00 3 353,15 99 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 072,00 18 827,66 94 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 338,00 1 204,04 90 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 1 740,14 97 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0 

  4300 Zakup usług pozostałych 9 268,00 8 123,58 88 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 

1 350,00 1 080,18 80 

  4440 Odpis na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

1 094,00 1 093,93 100 

  4700 Szkolenie pracowników 580,00 560,00 100 
 85213

 
 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE 

ZDROWOTNE OPŁACANE ZA 
OSOBY POBIERAJĄCE 
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 
Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

14 500,00 12 376,91 85 

  4130 Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne 

14 500,00 12 376,91 85 

 85214  ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 
ORAZ SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

657 606,00 634 476,33 96 

  3110 Świadczenia społeczne 657 606,00 634 476,33 96 
 85215  DODATKI MIESZKANIOWE 13 500,00 13 340,79 99 

  3110 Świadczenia społeczne 13 500,00 13 340,79 99 
 85216  ZASIŁKI STAŁE 141 859,00 134 556,13 95 

  3110 Świadczenia społeczne 141 859,00 134 556,13 95 
 85219  OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 252 468,00 244 628,40 97 

  3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń 

896,00 894,89 100 
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  4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

171 153,00 166 522,92 98 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 141,00 13 140,05 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 023,00 28 417,37 92 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 3 986,00 3 642,54 91 
  4170 Wynagrodzenia wypłacane na 

podstawie umowy zlecenia 
6 000,00 5 844,00 97 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 816,00 7 808,09 100 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 143,00 142,50 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 9 448,00 9 433,02 100 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 

3 200,00 3 161,45 99 

  4410 Podróże służbowe krajowe 210,00 207,28 99 
  4430 Różne opłaty i składki 720,00 686,00 95 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
3 992,00 3 988,29 100 

  4700 Szkolenia pracowników 740,00 740,00 100 
 85228  USŁUGI OPIEKUŃCZE 

I SPECJALISTYCZNE USŁUGI  
OPIEKUŃCZE 

49 762,00 46 125,19 93 

  3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń 

780,00 707,83 91 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

23 795,00 22 083,23 93 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 448,00 3 447,35 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 433,00 6 620,81 89 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 323,00 228,43 71 
  4170 Wynagrodzenia wypłacane na 

podstawie umowy zlecenia 
11 333,00 11 332,23 100 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 50,00 13 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
1 850,00 1 595,31 86 

  4700 Szkolenia pracowników 400,00 60,00 15 
 85295  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 100 512,00 100 411,18 100 
  3110 Świadczenia społeczne 100 512,00 100 411,18 100 

853   POZOSTAŁE ZADANIA 
W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

55 800,00 54 677,35 98 

 85395  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 55 800,00 54 677,35 98 
  3119 Świadczenia społeczne 5 859,00 5 859,00 100 
  4017 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
8700,00 8 680,85 100 

  4019 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

457,00 314,15 69 

  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1650,00 1 532,35 93 
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  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 49,00 49,00 100 
  4127 Składki na Fundusz Pracy 105,00 102,20 97 
  4129 Składki na Fundusz Pracy 5,00 3,70 74 
  4177 Wynagrodzenia wypłacane na 

podstawie umowy zlecenia 
6 300,00 6 182,95 98 

  4179 Wynagrodzenia wypłacane na 
podstawie umowy zlecenia 

240,00 235,05 98 

  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3750,00 3 711,79 99 
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 140,00 134,32 96 
  4307 Zakup usług pozostałych 26 552,00 25 894,06 98 
  4309 Zakup usług pozostałych 1 600,00 1 592,93 100 
  4437 Różne opłaty i składki 373,00 371,55 100 
  4439 Różne opłaty i składki 20,00 13,45 67 
854   EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA 
675 513,00 503 096,17 74 

 85401  ŚWIETLICE SZKOLNE 209 723,00 203 173,17 97 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 

zaliczone do wynagrodzeń 
13 607,00 13 602,40 100 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

140 176,00 136 442,78 97 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 894,00 13 893,07 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 736,00 26 570,26 92 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 3 088,00 2 512,16 81 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 130,50 65 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
10 022,00 10 022,00 100 

 85415  POMOC MATERIALNA DLA 
UCZNIÓW 

465 790,00 299 923,00 64 

  2910 Zwrot dotacji wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobranych w nadmiernej wysokości 

160 134,00 160 134,00 100 

  3240 Stypendia dla uczniów 245 672,00 88 768,00 36 
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 49 833,00 40 870,00 82 
  4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobranych w nadmiernej wysokości 

10 151,00 10 151,00 100 

900   GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA 

969 585,00 922 857,62 95 

 90004  UTRZYMANIE ZIELENI 
W MIASTACH I GMINACH 

26 342,00 26 341,20 100 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 860,00 21 859,20 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 4 482,00 4 482,00 100 
 90015  OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW 

I DRÓG 
125 200,00 115 209,78 92 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 500,00 17 425,56 100 
  4260 Zakup energii 88 700,00 79 844,67 90 
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  4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 17 939,55 94 
 90095  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 818 043,00 781 306,64 96 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 

zaliczone do wynagrodzeń 
7 380,00 7 379,44 100 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

329 888,00 319 777,50 97 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 329,00 24 328,71 100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 251,00 68 485,13 92 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 12 160,00 11 486,49 94 
  4170 Wynagrodzenia wypłacane na 

podstawie umowy zlecenia 
12 356,00 11 388,10 92 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 223 533,00 205 281,28 92 
  4260 Zakup energii 17 700,00 17 671,53 100 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 5 772,00 5 771,20 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 42 943,00 42 723,45 99 
  4410 Podróże służbowe krajowe 6 500,00 6 268,00 96 
  4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 8 515,00 94 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
22 681,00 22 680,81 100 

  4700 Szkolenia pracowników 2 100,00 2 100,00 100 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
18 450,00 18 450,00 100 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

9 000,00 9 000,00 100 

921   KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

591 436,00 591 400,18 100 

 92109  DOMY I OŚRODKI KULTURY, 
ŚWIETLICE I KLUBY 

393 768,00 393 732,48 100 

  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury 

364 248,00 364 212,48 100 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

29 520,00 29 520,00 100 

 92116  BIBLIOTEKI 194 068,00 194 067,70 100 
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury 
194 068,00 194 067,70 100 

 92195  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 600,00 3 600,00 100 
  3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 3 600,00 3 600,00 100 

926   KULTURA FIZYCZNA 
I SPORT 

17 269,00 17 114,15 99 

 92605  ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 
FIZYCZNEJ I SPORTU 

17 269,00 17 114,15 99 

  2820 Dotacja celowa z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

6 000,00 6 000,00 100 

  3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 5 400,00 5 319,00 100 
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  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 704,00 5 645,15 99 
  4300 Zakup usług pozostałych 165,00 150,00 91 

R A Z E M: 19 017 528,00 18 248 998,36 96 

 

Wójt Gminy 

Piotr Niedbała

Id: 9F04040B-AC48-46D9-8420-1482877C775E. Podpisany Strona 13



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 147/13 

Wójta Gminy Turośl 

z dnia 21 marca 2013 r. 

Plan dochodów na zadania realizację zadań zleconych  

Dział Rozdział § Plan dochodów 
na 2012 rok 

Wykonanie dochodów 
na 31.12. 2012 r. 

% 

010 

750 

751 

852 
852 
852 

01095 

75011 

75101 

85212 
85213 
85295 

2010 

2010 

2010 

2010 
2010 
2010 

663.835,00 

72.863,00 

840,00 

2.231.876,00 
1.124,00 
13.800,00 

663.833,75 

72.863,00 

840,00 

2.177.012,72 
1.123,20 
13.700,00 

100 

100 

100 

98 
100 
99 

 
Razem 

 
2.984.338,00 2.929.372,67 98 

 

Wójt Gminy 

Piotr Niedbała
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 147/13 

Wójta Gminy Turośl 

z dnia 21 marca 2013 r. 

Plan wydatków na zadania zlecone  

Dział Rozdział § Plan wydatków          
na 2012 rok 

Wykonanie wydatków    
na 31.12. 2012 r. 

% 

010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 

750 
750 
750 
750 
750 
750 

751 
751 
751 

852 
852 
852 
852 
852 
852 
852 
852 
852 
852 
852 
852 
852 

852 
852 

852 
852 

01095 
01095 
01095 
01095 
01095 
01095 
01095 

75011 
75011 
75011 
75011 
75011 
75011 

75101 
75101 
75101 

85212 
85212 
85212 
85212 
85212 
85212 
85212 
85212 
85212 
85212 
85212 
85212 
85212 

85213 
85213 

85295 
85295 

4010 
4110 
4120 
4210 
4300 
4430 

4010 
4040 
4110 
4120 
4440 

4210 
4300 

3020 
3110 
4010 
4040 
4110 
4120 
4210 
4280 
4300 
4370 
4440 
4700 

4130 

3110 

9.175,00 
1.577,00 
225,00 
487,00 

1.553,00 
650.818,00 
663.835,00 

55.999,00 
5.340,00 
9.866,00 
300,00 

1.358,00 
72.863,00 

280,00 
560,00 
840,00 

69,00 
2.154.952,00 

43.023,00 
3.094,00 
17.816,00 
1.107,00 
1.723,00 
100,00 

7.268,00 
1.350,00 
1.094,00 
280,00 

2.231.876,00 

1.124,00 
1.124,00 

13.800,00 
13.800,00 

9.174,60 
1.577,14 
224,77 
486,84 

1.553,00 
650.817,40 
663.833,75 

55.999,00 
5.340,00 
9.866,00 
300,00 

1.358,00 
72.863,00 

280,00 
560,00 
840,00 

68,43 
2.103.144,32 

41.963,43 
3.093,35 
17.181,19 
1.004,27 
1.688,72 

0,00 
6.414,90 
1.080,18 
1.093,93 
280,00 

2.177.012,72 

1.123,20 
1.123,20 

13.700,00 
13.700,00 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
98 
98 
100 
96 
91 
97 
- 

88 
80 
100 
100 
98 

100 
100 

100 
100 

R a z e m 2.984.338,00 2.929.372,67 98 
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Wójt Gminy 

Piotr Niedbała
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Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 147/13 

Wójta Gminy Turośl 

z dnia 21 marca 2013 r. 

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

z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za   2012 r.  

Na  2012 rok na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planowane były dochody w wysokości  
2.984.338 zł., które zostały wykonane w kwocie 2.929.372,67 zł., co stanowi 98% planu. 

Zrealizowane dochody dotyczyły: 

1/ dotacji z Podlaskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Białymstoku                    2.928.532,67 zł. 

a/ na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego                                          663.833,75 zł. 

b/  na realizację zadań z zakresu  administracji rządowej                                     72.863,00 zł. 

c/  na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz  koszty obsługi        2.177.012,72 zł. 

d/ na składkę na ubezpieczenie zdrowotne                                                            1.123,20  zł. 

e/ na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne                         13.800,00 zł. 

2/ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży                                                  840,00 zł. 

a/ na aktualizację rejestru wyborców                                                                     840,00 zł. 

Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.929.372,67 zł.  dotyczą 
następujących zadań: 

a/   zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego                                                               663.833,75 zł. 

b/    realizacji zadań z zakresu  administracji rządowej                                           72.863,00 zł. 

c/  wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz  koszty obsługi             2.177.012,72 zł. 

d/ opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                     1.123,20  zł. 

e/ wypłatę zasiłków osobom pobierającym świadczenia pielę 1) gnacyjne                13.800,00 zł. 

e/ aktualizacji stałego rejestru wyborców                                                                     840,00 zł. 

 

Wójt Gminy 

Piotr Niedbała
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Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 147/13 

Wójta Gminy Turośl 

z dnia 21 marca 2013 r. 

Zestawienie przychodów i rozchodów na 31.12.2012 r.  

I. Stan zadłużenia na 1.01.2012 r. – 6.238.483,00 zł. 

w tym: 

1. Kredyt BS Kolno                                                                           – 1.100.000,00 zł. 

2. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku                                 – 600.000,00 zł. 

3. Pożyczka NFOŚiGW w Warszawie                                                    -  48.861,00 zł. 

4. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku                                  – 600.000,00 zł. 

5. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku                               – 1.000.000,00 zł. 

6. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku                               – 1.969.622,00 zł. 

7 . Pożyczka WFOŚiGW w Białymstoku                                              -  120.000,00 zł. 

8. Kredyt Bank Ochrony Środowiska w Białymstoku                           – 600.000,00 zł. 

9. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku                                   – 200.000,00 zł. 

II. Przychody w 2012 r. 

Plan 1.000.000 zł.                                                                  Wykonanie – 1.000.000,00 zł. 

w tym: 

1. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Kolnie                                            - 700.000,00 zł. 

2. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku                          - 300.000,00 zł. 

III. Rozchody w 2012 r. 

Plan   1.105.000,00  zł.                                                       Wykonanie  -    1.105.000,00 zł. 

1. Pożyczka NFOŚiGW w Warszawie                                                        -  48.861,00 zł. 

2. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku                                    - 1.026.139,00 zł. 

3. Pożyczka WFOŚiGW w Białymstoku                                                   -  30.000,00 zł. 

IV. Stan zadłużenia na 31.12.2012 r. -   6.133.483,00 zł. 

w tym: 

1. Kredyt BS Kolno                                                                           – 1.100.000,00 zł. 

2. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku                                    – 600.000,00 zł. 

4. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku                                      – 600.000,00 zł. 

5. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku                                   – 1.000.000,00 zł. 

6. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku                                    –   943.483,00 zł. 

7 . Pożyczka WFOŚiGW w Białymstoku                                                  -  90.000,00 zł. 

8. Kredyt Bank Ochrony Środowiska w Białymstoku                                   – 600.000 zł. 

9. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku                                       – 200.000,00 zł. 

10. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Kolnie                                              - 700.000,00 zł. 

Id: 9F04040B-AC48-46D9-8420-1482877C775E. Podpisany Strona 1



11. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku                           - 300.000,00 zł. 

 

Wójt Gminy 

Piotr Niedbała
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Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 147/13 

Wójta Gminy Turośl 

z dnia 21 marca 2013 r. 

S P R A W O Z D A N I E  
z wykonania budżetu gminy Turośl za  2012 r.  

Budżet Gminy Turośl na 2012  rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Turośl Nr X/58/11 z dnia 30 grudnia 
2011 roku i wynosił po stronie dochodów 15.327.245 zł., a po stronie wydatków 14.922.245 zł. Nadwyżkę  budżetu 
gminy w wysokości 405.000 zł. przeznaczono na spłatę rat pożyczek i kredytów. Zaplanowano przychody budżetu 
w kwocie 700.000 zł. oraz spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.105.000 zł. 

W 2012 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 85/12 Wójta Gminy Turośl z dnia 8 lutego 2012 r. dokonano zwiększeń planu dochodów 
i wydatków o kwotę 2.200 zł. oraz dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków w kwocie 19.036 zł. 

zarządzeniem Nr 89/12 Wójta Gminy Turośl z dnia 16 marca 2012 r. dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie 
wydatków w kwocie 69.387 zł. 

uchwałą Nr XI/64/12 Rady Gminy z dnia 29 marca 2012 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 2.332.362 zł., 
zmniejszono plan dochodów o kwotę 28.590 zł., zwiększono plan wydatków o kwotę 2.303.772 zł. oraz dokonano 
zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków w kwocie 18.601 zł. 

zarządzeniem Nr 97/12 Wójta Gminy Turośl z dnia 20 kwietnia 2012 r.  zwiększono plan dochodów i wydatków 
o kwotę 605.028 zł., zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.200 zł.,  oraz dokonano zwiększeń 
i zmniejszeń w planie wydatków w kwocie 106.468 zł. 

zarządzeniem Nr 103/12 Wójta Gminy Turośl z dnia 18 czerwca 2012 r. dokonano zwiększeń i zmniejszeń 
w planie wydatków w kwocie 176.000 zł. 

uchwałą Nr XII/70/12 Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 
165.091 zł., zł., zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 500.815 zł., dokonano przeniesień w planie 
dochodów w kwocie 124 zł., oraz dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków w kwocie 524.988 zł. 

zarządzeniem Nr 106/12 Wójta Gminy Turośl z dnia 29 czerwca 2012 r. dokonano zwiększeń planu dochodów 
i wydatków o kwotę 3.600 zł. 

zarządzeniem Nr 108/12 Wójta Gminy Turośl z dnia 25 lipca 2012 r. dokonano zwiększeń planu dochodów 
i wydatków o kwotę 6.600 zł. oraz dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków w kwocie 43.350 zł. 

zarządzeniem Nr 112/12 Wójta Gminy Turośl z dnia 14 sierpnia 2012 r. dokonano zwiększeń i zmniejszeń 
w planie wydatków w kwocie 103.598 zł. 

uchwałą Nr XIII/73/12 Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2012 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 244.367 zł., 
i zmniejszono plan dochodów o kwotę 442 zł. oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 277.893 zł., i zmniejszono 
plan wydatków o kwotę 33.968 zł. 

zarządzeniem Nr 120/12 Wójta Gminy Turośl z dnia 28 września 2012 r. dokonano zwiększeń planu dochodów 
i wydatków o kwotę 37.779 zł. oraz dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków w kwocie 172.154 zł. 

zarządzeniem Nr 122/12 Wójta Gminy Turośl z dnia 29 października 2012 r. dokonano zwiększeń planu 
dochodów i wydatków o kwotę 573.187 zł. oraz dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków w kwocie 
164.360 zł. 

uchwałą Nr XIV/80/12 Rady Gminy z dnia 23 listopada  2012 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 372.980 zł. 
i zmniejszono plan dochodów o kwotę 47.430 zł. oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 838.106 zł. 
i zmniejszono plan wydatków o kwotę 212.556 zł.  Ponadto zmniejszono nadwyżkę budżetową o 300.000 zł. 
i zwiększono przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.000.000 zł. 
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uchwałą Nr XV/90/12 Rady Gminy z dnia 31 grudnia  2012 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 83.448 zł. 
oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 283.540 zł. i zmniejszono plan wydatków o kwotę 200.092 zł. 

zarządzeniem Nr 135/12 Wójta Gminy Turośl z dnia 31 grudnia 2012 r. dokonano zwiększeń planu dochodów 
i wydatków o kwotę 50.000 zł. 

Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 19.122.528 zł., w tym plan dochodów bieżących 17.938.033 
zł.,  natomiast plan wydatków 19.017.528 zł., w tym plan wydatków bieżących 17.456.030 zł. 

Zmiany w budżecie w dokonane były w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone, powierzone 
i własne, zmianą kwoty subwencji oraz dochodów własnych. 

Szczegółowa realizacja budżetu przedstawia się następująco: 

D O C H O D Y 

w złotych 

Nazwa działu Plan na 2012 r. Wykonanie na 
31.12.2012 r. % 

Rolnictwo i łowiectwo 930.496,00 889.972,74 96 
Leśnictwo 6.000,00 5.508,25 92 
Transport i łączność 1.099.185,00 1.099.185,00 100 
Administracja publiczna 72.863,00 74.773,80,00 103 
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sadownictwa 

840,00 840,00 100 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 6.557,00 6.556,81 100 

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

1.686.548,00 1.599.074,51 95 

Różne rozliczenia 10.660.652,00 10.661.175,25 100 
Oświata i wychowanie 302.722,00 294.187,32 97 
Pomoc społeczna 3.355.661,00 3.097.306,22 92 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 49.941,00 48.818,35 98 

Edukacyjna opieka wychowawcza 277.321,00 111.764,40 40 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 673.015,00 397.150,86 59 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 727,00 726,90 100 

Razem 19.122.528,00 18.287.040,41 96 
Rolnictwo i łowiectwo 

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 930.496,00 zł. wykonano w kwocie 889.972,74 zł. co stanowi 
96%. Zrealizowane dochody dotyczą: opłat za sprzedaną wodę z wodociągu zbiorowego w Turośli i odbiór 
nieczystości płynnych 94.354,20 zł., odsetek od nieterminowych wpłat 271,25 zł, zwrotu podatku VAT 110.365,00 
zł., zwrotu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego 1.148,54 zł., otrzymanego dofinansowania z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację małych projektów w zakresie Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 oraz  otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot 
części podatku akcyzowego 663.833,75 zł. 

Leśnictwo 
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Planowane dochody tego działu w wysokości 6.000,00 zł. zrealizowano w wysokości 5.508,25 zł., co stanowi 
92% i pochodzą one w całości z opłaty dzierżawnej od kół łowieckich przekazane przez Starostwa Powiatowe. 

Transport i łączność 

Planowane dochody w kwocie 1.099.185,00 zł.  zrealizowano w 100% i dotyczą otrzymanej dotacji 
z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku  na realizację inwestycji w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych tj. Przebudowa drogi gminnej relacji Potasie - Cieciory. 

Administracja publiczna 

Planowane dochody w kwocie 72.863,00 zł. wykonano w wysokości 74.773,80 zł., co stanowi  103%. 
Zrealizowane dochody tego działu dotyczą  otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Białymstoku na realizację  zadań zleconych – 72.863 zł. oraz wpływów z różnych opłat 1910,80 zł. 

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa 

Planowane dochody tego działu w kwocie 840,00 zł. wykonano w wysokości 840,00 zł., co stanowi 100 % 
planu.  Zrealizowane dochody dotyczą w dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży na 
aktualizację stałego rejestru wyborców. 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Planowane dochody tego działu w kwocie 6.557,00 zł. wykonano w wysokości 6.556,81 zł., co stanowi 100 % 
planu i dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych. 

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

Na planowaną kwotę dochodów 1. 686.548,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 1.599.074,51  zł., co 
stanowi 95 %. Zrealizowane dochody dotyczą: 

- podatku rolnego – 88.085,76 zł. 

- podatku leśnego – 154.202,72  zł. 

- podatku od nieruchomości – 429.387,60 zł. 

- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 673.815,89 zł. 

- wpływów z opłaty skarbowej –19.356,00  zł. 

- podatek od spadków i darowizn – 45.719,20 zł. 

- podatków od czynności cywilnoprawnych – 88.649,00 zł. 

- podatku od środków transportowych – 31.361,92 zł. 

- wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 63.034,21 zł. 

- pozostałych podatków i opłat –   5.462,21 zł. 

Różne rozliczenia 

Planowane dochody tego działu w kwocie 10.660.652,00 zł. wykonano w wysokości  10.661.175,25 zł., co 
stanowi 100%. Na powyższe dochody składają się subwencje z Ministerstwa Finansów : część oświatowa 
subwencji ogólnej w wysokości 6.621.224,00 zł.,  część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.707.409,00 
zł.,  część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 318.973 zł., uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 
7.546 zł. oraz odsetki bankowe 6.023,25 zł. 

Oświata i wychowanie 

Na plan 302.722,00 zł. zrealizowano dochody w kwocie 294.187,32 zł., co stanowi 97 %. Dochody w tym dziale 
dotyczą wpływu z czynszu 61.106,88  zł., za świadczone usługi autobusami – 23.588,12 zł.,  za dożywianie dzieci 
– 209.360,32 zł. oraz dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na koszty przeprowadzenia awansu 
zawodowego 132 zł. 

Pomoc społeczna 

Planowane dochody tego działu w wysokości 3.355.661,00  zł. wykonano w kwocie 3.097.306,22  zł., co 
stanowi 92%. 

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 
kwocie 3.093.066,88 zł. z przeznaczeniem na: 
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- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia     społecznego – 
2.177.012,72 zł., 

- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12.376,91 zł., 

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składkę ZUS – 596.433,12 zł., 

- na zasiłki stałe – 134.556,13 zł 

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 92.470,00 zł. 

- na dożywianie dzieci – 66.518,00 zł. 

- na zasiłki i pomoc niektórym osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne – 13.700,00 zł. 

Pozostałe dochody w kwocie 4.239,34 zł. zostały zrealizowane z tytułu wyegzekwowanego funduszu  
alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników. 

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z faktu, iż niewykorzystane dotacje do końca roku zostały 
zwrócone do PUW w Białymstoku, które jednocześnie zmniejszyły wykonanie. 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Planowane dochody tego działu w kwocie 49.941,00 zł. zostały zrealizowane w 98% , tj. w kwocie 48.818,35 zł. 
i dotyczą   dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu Kapitał Ludzki  pn. „Przemóc Niemoc”. 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

Planowane dochody tego działu w kwocie 277.321,00 zł. zostały zrealizowane w 40% i dotyczą   dotacji  na 
pomoc materialną dla uczniów.  Niskie wykonanie   wynika z faktu rozliczenia dotacji z PUW uwzględniając 
udział własny do wypłacanych stypendiów uczniom. Niewykorzystana dotacja została zwrócona do Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, co obniżyło wykonanie planu dochodów. 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Na planowaną kwotę 673.015,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 397.150,86 zł., co stanowi 59 % planu. 
Dochody tego działu dotyczą: 

- rozliczeń z lat ubiegłych – 5.722,75 zł. 

wływu z usług    - 166.492,82 zł. 

– ze sprzedaży mienia – 64.402,66 zł. 

- pozostałe dochody  – 8.464,24 zł. 

Niskie wykonanie planu dochodów jest spowodowane faktem, iż uzyskano niższe dochody ze sprzedaży mienia 
komunalnego oraz uzyskano niższe dochody z wynajmu niż pierwotnie zakładano (lokale mieszkalne mieszczące 
się w Ośrodku Zdrowia w Turośli nie zostały wynajęte).  Ponadto ze względu na ograniczenia finansowe 
wykonywano prace remontowe w szkołach w mniejszym zakresie niż pierwotnie zakładano. 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Planowane dochody tego działu w kwocie 727,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 726,90 zł. i dotyczą 
rozliczeń z lat ubiegłych GOK-u w Turośli. 

W  Y D A T K I 

w złotych 

Nazwa działu Plan na 2012 r. Wykonanie na 
31.12.2012 r. 

% 

Rolnictwo i łowiectwo 874.892,00 865.398,63 85 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 195.773,00 179.073,38 91 

Transport i łączność 1.960.164,00 1.875.162,04 96 
Turystyka 20.000,00 0,00 - 
Działalność usługowa 18.000,00 17.005,53 94 
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Administracja publiczna 1.526.202,00 1.477.448,32 97 
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

840,00 840,00 100 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 138.119,00 128.277,63 93 

Obsługa długu publicznego 391.559,00 390.921,93 99 
Oświata i wychowanie 8.005.657,00 7.750.369,27 97 
Ochrona zdrowia 71.848,00 71.040,40 99 
Pomoc społeczna 3.504.871,00 3.404.315,76 97 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 55.800,00 54.677,35 98 

Edukacyjna opieka wychowawcza 675.513,00 503.096,17 74 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 969.585,00 922.857,62 95 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 591.436,00 591.400,18 100 

Kultura fizyczna i sport 17.269,00 17.114,15 99 
Razem 19.017.528,00 18.248.998,36 96 

Rolnictwo i łowiectwo 

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 865.398,63 zł. (99% planu)  dotyczą   kosztów eksploatacji 
oczyszczalni 152.155,19 zł., wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1.718,74 zł.,  opłaty  za odbiór padłej 
zwierzyny z gospodarstw rolnych – 7.020,00 zł., częściowego zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym – 
663.833,75 zł., realizacji projektu w ramach PROW 2007-13 – 28.302,50 zł.  Pozostałe wydatki inwestycyjne 
dotyczą realizacji inwestycji pn. „Wodociągowanie gminy Turośl – I etap” 849,50 zł. oraz zakupu kotła 
centralnego ogrzewania do oczyszczalni ścieków – 11.518,95 zł. 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 179.773 zł. na planowane 195.773,00 zł. stanowią 91 % planu 
i dotyczą utrzymania kotłowni olejowej mieszczącej się w Ośrodku Zdrowia w Turośli  119.290,03 zł i utrzymania 
wodociągu w Turośli  59.783,35 zł.  Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego zużycia paliwa 
w kotłowni olejowej. 

Transport i łączność 

Na plan 1.960.164,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 1.875.162,04 zł, co stanowi 96%. Poniesione wydatki 
dotyczą bieżącego utrzymania dróg (464.672,94 zł.) oraz przygotowania dokumentacji projektowej drogi Krusza – 
Charubin – I etap 27.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.383.489,10 zł. dotyczą zrealizowanego zadania 
inwestycyjnego w ramach usuwania skutków klesk żywiołowych  pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104427 B 
Potasie - Cieciory w km 0+000 – 3+079”

W ramach bieżących remontów dróg w 2012 roku wykonano następujące prace: 

1. Wymieniono pokład na drodze dojazdowej we wsi Szablaki przez rzekę Rybnicę o wymiarach  5.50 x 5.00 
m 

2. Na drodze gminnej w Ptakach w kierunku Pupek przedłużono chodnik z kostki brukowej o 50 mb. 

3. W miesiącu lipcu została  przebudowana droga gminna Potasie - Cieciory o długości 3.079 mb 

4. W dniu 14 sierpnia 2012 r sporządzono protokół z odbioru gdzie zasypano dziury i wyrwy żwirem 
drogowym na terenie miejscowości Zimna, Łacha, Cieciory, Ptaki, Leman,  Ksebki, Potasie, Nowa Ruda w ilości 
1140 m3 żwiru drogowego: 

- W miejscowości  Zimna i ( koło Pana Kuliś ) zasypano dziury i wyrwy. Na ten cel zużyto  225 m3 żwiru 
drogowego. 

- W miejscowości Łacha na Zajezierze, koło Zadrogi zasypano dziury i wyrwy. Na ten 
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cel zużyto 180 m3 żwiru drogowego 

- W miejscowości Ptaki przy kurnikach zasypano dziury i wyrwy . Na ten cel zużyto 

60 m3 żwiru drogowego. 

- W miejscowości Leman od sklepu do P. Butler  zasypano dziury i wyrwy. Na ten cel 

zużyto 45 m3 żwiru drogowego. 

- W miejscowości Krusza   koło P. Stachelek  zasypano dziury i wyrwy . Na ten cel 

zużyto  90  m3 żwiru drogowego. 

- W miejscowości Potasie na drogę do P. Kuliś zasypano dziury i wyrwy . Na ten cel 

zużyto 90 m3 żwiru drogowego. 

- W miejscowości Cieciory na drogę  ,  koło Rydel, Górski, Kuliś Andrzej ,  zasypano 

dziury i wyrwy . Na ten cel zużyto  135 m3 żwiru drogowego. 

- W miejscowości Nowa Ruda koło zabudowań Ciecierski zasypano dziury i wyrwy  . 

Na ten cel zużyto 45 m3 żwiru drogowego. 

- W miejscowości Charubin na drodze gminnej  zasypano dziury i wyrwy. Na ten cel 

zużyto 135 m3 żwiru drogowego. 

- W miejscowości Popiołki na drodze gminnej koło P Lutyński zasypano dziury i 

wyrwy. Na ten cel zużyto 75 m3 żwiru drogowego 

- W miejscowości Ksebki na drodze gminnej koło Dąbrowski.  zasypano dziury i 

wyrwy . Na ten cel zużyto 60 m3 żwiru. 

Łącznie przywieziono i rozwieziono po drogach 1140.00 m3 żwiru drogowego. 

5. W dniu 20 sierpnia sporządzono protokół z zasypania dziur i wyrw żużlem na terenie miejscowości Wanacja 
, Charubin, Ksebki, Szablaki, i Cieciory w ilości 1216 m3 żużla tj: 

- W  miejscowości  Charubin na drodze  łąkowej  uzupełniono dziury i wyrwy na długości 350 mb. Na ten  cel 
zużyto  192 m3 – żużla . 

- W miejscowości Wanacja  na drogę w kierunku  wsi Zalas  uzupełniono dziury i wyrwy.Na  ten cel   zużyto 48 
m3 żużla. 

- W miejscowości   Ksebki usypano drogę w kierunku gruntów  łąkowych na długości 

410   mb.  Na  ten cel zużyto 416 m3 żużla. 

- W miejscowości Krusza w kierunku posesji P. Góralczyk na drodze zasypano dziury i 

wyrwy  . Na ten cel  zużyto 64 m3 żużla. 

- W miejscowości Łacha na drodze w kierunku do P. Słapiński,, Topka i Łazarczyk 

zasypano dziury i wyrwy . Na ten cel zużyto 384 m3 żużla. 

- W miejscowości Szablaki na drodze w kierunku do P. Pieloch  zasypano dziury i 

wyrwy.  Na ten cel  zużyto 32 m3 żużla. 

- W miejscowości  Cieciory na drodze w kierunku do P. Pac zasypano dziury i wyrwy 

Na  ten cel  zużyto 80 m3 żużla. 

Stwierdza że, łącznie przywieziono 1216 m3 żużla  . 

6. W dniu 02 października sporządzono protokół odbioru z zasypania dziur i wyrw żwirem drogowym na 
drogach gminnych w miejscowościach Zimna, Turośl, Wanacja, Ptaki, Charubin, Cieciory, i Cieloszka na ten cel 
zużyto 1155 m3 żwiru drogowego oraz 75 m3 żwiru budowlanego tj. 

- W miejscowości  Leman  ( koło Pana Małż ) zasypano dziury i wyrwy. Na ten cel zużyto  60 m3 żwiru 
drogowego. 
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- W miejscowości Turośl (koło P. Cichy Andrzej) zasypano dziury i wyrwy. Na ten cel 

zużyto 90 m3 żwiru drogowego 

- W miejscowości Ptaki na drodze do sołtysa zasypano dziury i wyrwy zużyto 45 m3 

żwiru oraz koło P. Malinowski zasypano dziury i wyrwy zużyto 60 m3 żwiru 

drogowego .  Razem na ten cel zużyto 105 m3 żwiru drogowego. 

- W miejscowości Charubin   koło P. Puławski  zasypano dziury i wyrwy zużyto 45 m3 

żwiru, oraz na drodze do wsi Serafin zasypano dziury i wyrwy zużyto 90 m3 żwiru. 

Razem na ten cel zużyto  135  m3 żwiru drogowego. 

- W miejscowości Cieciory na drogę    koło P Andrzejczyk , w wyniku remontu 

przepustu  zasypano dziury i wyrwy . Na ten cel zużyto  15  m3 żwiru drogowego. 

- W miejscowości Cieloszka zjazd z drogi wojewódzkiej zasypano dziury i wyrwy 

zużyto 30 m3, koło zabudowań P. Trzciński zasypano dziury i wyrwy zużyto 30 m3 

żwiru drogowego Razem. na ten cel zużyto 60 m3 żwiru drogowego 

- W miejscowości Wanacja w kierunku wsi Zalas przykryto żwirem drogowym  żużel 

na długości 750 mb na ten cel zużyto 330 m3 żwiru. 

- Na bazę U.G. Turośl przywieziono 150 m3 żwiru drogowego, rozwieziono po  drogach 

gminnych, zasypując dziury i wyrwy . 

- W miejscowości Dudy Nadrzeczne zasypano dziury i wyrwy na ten cel zużyto 30 m3 

żwiru drogowego. 

- W miejscowości Krusza koło zabudowań P. Stachelek Marek zasypano dziury i 

wyrwy  na ten cel zużyto 30 m3 żwiru. 

- W miejscowości Nowa Ruda w kierunku do P. Stachelek Marek zasypano dziury i 

wyrwy na ten cel zużyto 75 m3 żwiru drogowego 

- Do remontu szkoły w miejscowości Łacha przywieziono żwir budowlany o frakcji 

w ilości 45 m3 

- Na bazę w Turośl na potrzeby Urzędu przywieziono żwir budowlany o frakcji 0,2 w ilości  30 m3  Razem poz. 
12 i 13  przywieziono 75 m3 żwiru budowlanego. 

Łącznie przywieziono i rozwieziono po drogach 1155.00 m3 żwiru drogowego . 

7. W dniu 04 grudnia sporządzono protokół z zasypania dziur i wyrw żwirem drogowym na drogach gminnych 
w miejscowościach Cieloszka, Turośl, Leman, Ptaki, Trzcińskie i Cieciory na ten cel zużyto 805 m3 żwiru 
drogowego tj: 

- W miejscowości  Cieloszka  ( koło Pana  Pieloszczyk ) zasypano dziury i wyrwy. Na 

ten cel zużyto 150 m3 żwiru drogowego oraz do P. Lemański zasypano dziury i 

wyrwy na ten cel zużyto 45 m3 Razem na Cieloszkę zużyto 195 m3 żwiru drogowego. 

- W miejscowości Leman (za Ośrodkiem Zdrowia) zasypano dziury i wyrwy. Na ten 

cel zużyto 45 m3 żwiru drogowego 

- W miejscowości Ptaki-Potasie na drodze  zasypano dziury i wyrwy zużyto 60 m3 

żwiru drogowego. 

- W miejscowości Nowa Ruda w kierunku do  P. Stachelek  zasypano dziury i wyrwy 

zużyto 45 m3 żwiru  drogowego. 

- W miejscowości Trzcińskie na drogę    koło P Popielarczyk, Śląski   zasypano dziury 
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i wyrwy  na ten cel zużyto  135  m3 żwiru drogowego. 

- W miejscowości Popiołki koło P.Lutyński i Sekściński  zasypano dziury i wyrwy  na 

ten cel zużyto 30 m3 żwiru drogowego 

- Na plac w Turośli przywieziono 45 m3 żwiru 0,2 mm i zmieszano z solą do 

posypywania w okresie zimowym. 

- Na plac w Turośli  przywieziono  250 m3 żwiru drogowego zużyto na  utwardzenie 

placu i drogi dojazdowej. 

Stwierdza że, łącznie przywieziono i rozwieziono po drogach 805.00 m3 żwiru 

drogowego. 

8. W dniu 05 grudnia dodatkowo zasypano dziury i wyrwy żwirem drogowym w miejscowościach Cieciory , 
Łacha i baza w Turośli . Łącznie w ramach robót dodatkowych przywieziono 195 m3 żwiru drogowego tj. 

- W miejscowości  Cieciory ( koło Pana  Tanajewski, Pawelczyk ) zasypano dziury i wyrwy. Na ten cel zużyto 90 
m3.żwiru drogowego. 

- W miejscowości Łacha za Bednarczyk ,Słapiński) zasypano dziury i wyrwy. Na ten 

cel  zużyto 75 m3 żwiru drogowego 

- Na bazę Urzędu Gminy przywieziono 30 m3 żwiru drogowego Razem przywieziono 

195 m3 

Łącznie w 2012 roku na remonty dróg przywieziono 3295 m3 żwiru drogowego oraz 1216   m3 żużla. 

Turystyka 

Planowane wydatki tego działu w kwocie 20.000 zł. nie były realizowane w 2012, gdyż prace projektowe na 
„Przebudowę Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach” przewidziane w 2012 roku zostały wykonane 
w końcówce grudnia a faktura za te prace wpłynęła dopiero na początku stycznia 2013 r. 

Działalność usługowa 

Planowane wydatki tego działu w kwocie 18.000,00 zł. wykonano w 94% tj. w kwocie 17.005,53 zł. i dotyczą 
opłat za  opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.  
Wyższe wydatki są wynikiem złożenia przez zainteresowanych większej ilości wniosków o wydanie decyzji, niż 
pierwotnie zakładano. 

Administracja państwowa i samorządowa 

Wydatki tego działu w kwocie 1.477.448,32 zł. w stosunku do planowanych 1.526.202 zł. zostały wykonane 
w 97 %. Poniesione wydatki dotyczą następujących dziedzin działalności: 

- realizacji zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 143.014,80 zł. 

- utrzymania Rady Gminy – 48.099,98  zł. 

- utrzymania administracji samorządowej – 1.246.076,20 zł. 

- promocji  – 3.577,34 zł. 

- wypłaty prowizji dla sołtysów oraz diet za udział w Sesjach – 36.680,00 zł. 

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa 

Planowane wydatki tego działu w kwocie 840 zł. zostały wykonane w 100% i dotyczą wydatków na aktualizację 
rejestru wyborców. 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Planowane wydatki tego działu w kwocie 138.119,00 zł. zostały wykonane w kwocie 128.277,63 zł., co 
stanowi 93%. Wydatki dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Niższe wydatki są wynikiem zakupienia i zużycia mniejszej ilości paliwa do samochodów biorących udział 
w akcjach ratowniczo gaśniczych, w których strażacy brali udział. 
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Na terenie gminy Turośl funkcjonują 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. Turośl, Leman, Łacha 
i Ptaki). Dwie spośród nich, tj. OSP Turośl i OSP Leman włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo – 
Gaśniczego. Jednostka OSP Leman do systemu tego włączona została w roku 2010, a OSP Turośl w 1995. 

W jednostkach tych zrzeszonych jest obecnie 86 strażaków - ochotników. 

W 2012 roku  strażacy z gminy Turośl uczestniczyli w 122 akcjach ratowniczo – gaśniczych, z czego: 

a) 17 razy wyjeżdżali do gaszenia pożaru, i tak gasili: 

- 7 razy palące się budynki, 

- 1 raz palący się samochód, 

- 4 razy palący się las, 

- 5 razy palące się łąki, 

b) 105 razy wyjeżdżali do innych miejscowych zagrożeń, tj. : 

- 4 razy do wypadków i kolizji drogowych, 

- 3 razy usuwali powalone drzewa na drogę, 

- 14 razy usuwali szerszenie i osy z zabudowań gospodarczych, 

- 3 razy wypompowywali wodę z zalanych piwnic mieszkańców budynków 

mieszkalnych i szkół, 

- 1 raz oczyszczali studnie kopaną, 

- 2 razy monitorowali stan wody na rzece Pisa, 

- 78 razy wyjeżdżali do odśnieżania dróg gminnych. 

Poza oficjalnymi akcjami ratowniczo – gaśniczymi strażacy w 2012 r. 

polewali w okresie suszy park oraz zieleń przy parkingach w Turośli oraz zabezpieczali imprezy plenerowe 
organizowane na terenie gminy, p.n. „Turoślańskie Prezentacje Kulturalne” w Turośli oraz „Kartoflisko” 
w Ptakach. 

Już kolejny rok OSP Turośl uczestniczy w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Programu pod nazwą „Wioska 
internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”, który jest realizowany przy 480 jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie całego kraju. Centrum w Turośli, jak i pozostałe Centra na terenie kraju, 
funkcjonuje według nowego programu od lutego 2010 r. daje możliwość bezpłatnego korzystania z dobrze 
wyposażonej sali komputerowej (głównie darmowego internetu). 

W 2012 nasze Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wzbogaciły się o sprzęt niezbędny do 
prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, m.in.: 

- węże tłoczne W-52 - 24 szt; 

- węże tłoczne W-75 – 20 szt, 

- 1 aparat powietrzny AIRGOFIX do akcji ratowniczych w pomieszczeniach zadymionych, 

- ubranie koszarowe – 4 kpl, 

- hełmy bojowe AK-10  - 3 szt, 

- prądownicę wodną Magikador – 2 szt, 

- aparaty powietrzne – 2 kpl., 

- piła do stali i betonu Stihl TS 420 – 1 szt. 

Obsługa długu publicznego 

Na planowane wydatki tego działu w kwocie 391.559,00 zł. dokonano wydatki w wysokości 390.921,93 zł, co 
stanowi 99% planu. Poniesione wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i kosztów obsługi bankowej. 
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Oświata i wychowanie 

Zatwierdzony budżet na 2012 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 8 005 657 zł, w dziale 854 
"Edukacyjna opieka wychowawcza" 675 513 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 3 600 
zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” 5 400 zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 8 690 170 zł. 

Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi: 

- dział 801 - 7 750 369,27 zł. 

- dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza -     503 096,17 zł. 

- dział 921 – - 3 600,00 zł. 

- dział 926 – - 5 319,00 zł. 

- ----------------------------------------------- 

RAZEM: 8 262 384,44 zł    - tj. 95,08 % planu 

- subwencja MEN - 6 379 322,00 zł 

- dotacje na realizację zadań oświatowych - 111 896,40 zł 

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2012 r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia 
i pochodne, które wynoszą 78,92 % całości wydatków i przedstawiają się następująco: 

- wynagrodzenia nauczycieli ( 78,35 etatu ) - 3 657 558,31 zł. 

- wynagrodzenia administracji i obsługi ( 28etatów) -      825 514,80 zł. 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli ( 13 ) -      288 730,33 zł. 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi (13) -         67 719,48 zł. 

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli -      376 515,56 zł. 

- ZUS i FP -      955 708,90 zł. 

- fundusz świadczeń socjalnych -      292 110,00 zł. 

- wynagrodzenie palaczy CO , umowy zlecenia -        23 607,67 zł. 

- dokształcanie nauczycieli czynnych -        33 890,05 zł. 

- --------------------------------------------------------------- 

RAZEM: 6 521 355,10 zł. 

- wydatki rzeczowe szkół - 1 741 029,34 zł . 

w tym: 

wydatki rzeczowe szkół podstawowych - 576 281,33 zł. 

wydatki rzeczowe Gimnazjum - 218 483,36 zł. 

utrzymanie świetlic szkolnych z dożywianiem - 251 392,05 zł. 

stypendia szkolne i zasiłki szkolne - 129 638,00 zł. 

zwrot dotacji i odsetki od dotacji - 170 285,00 zł. 

stypendia dla studentów - 8 919,00 zł. 

dowożenie - 364 542,57 zł. 

wydatki rzeczowe -   21 488,03 zł. 

Na terenie gminy Turośl funkcjonuje 5 szkół podstawowych i jedno gimnazjum, do których uczęszcza 650 
uczniów i 107 w oddziałach przedszkolnych, przy zatrudnieniu 78 nauczycieli i 28 pracowników obsługi. Do 
Szkoły Podstawowej w Turośli, Szkoły Podstawowej w Ptakach i Gimnazjum w Turośli dowożonych jest 531 
dzieci. 
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Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: 

Dział 801: 

80101 Szkolnictwo podstawowe -  plan  - 4 464 943 zł   wykonanie  - 4 334 393,98 zł  co   stanowi 97,08 % 

1. Wynagrodzenia nauczycieli 2 413 088,60 zł. 

2. Wynagrodzenia obsługi 164 724,50 zł. 

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li "13" 191 304,55 zł. 

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi (13) 12 852,12 zł. 

5. Składki ZUS i FP 551 125,43 zł. 

6. Fundusz Świadczeń  Socjalnych 157 764,00 zł. 

7. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 251 848,56 zł. 

8. Wynagrodzenie palaczy CO, umowy zlecenia 18 849,67 zł. 

- ----------------------------------------------------------------- 

RAZEM: 3 761 557,43 zł 

Wydatki rzeczowe na utrzymanie 5 szkół podstawowych wynoszą: 572 836,55 zł 

Wydatki rzeczowe tych szkół to m.in.: zakup węgla opałowego i oleju opałowego, środki czystości, druki 
szkolne, akcydensowe, świadectwa i dzienniki szkolne, energia, woda, usługi różne, abonamenty, licencje, 
ubezpieczenie mienia, zakup materiałów. 

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 193 386 zł, wykonanie 

186 730,39 zł co stanowi 96,56 % 

1. Wynagrodzenie nauczycieli -    129 568,17 zł. 

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" - 8 682,43 zł. 

3. Dodatek wiejski i mieszkaniowy -      12 973,07 zł. 

4. ZUS i FP -      27 539,82 zł. 

5. Fundusz świadczeń socjalnych -        7574,00 zł. 

- ----------------------------------------------- 

RAZEM: 186 337,49 zł 

Wydatki rzeczowe - 392,90 zł 

80104- Przedszkola - plan 3 060 zł, wykonanie 3 051,88 zł co stanowi 99,73 % 

1. Różne opłaty i składki - 3 051,88 zł. 

80110 -  Gimnazjum Publiczne w Turośli - plan – 1 824 290 zł , wykonanie 1 755 796,03 zł 

co stanowi 96,25% 

1. Wynagrodzenie nauczycieli -   978 458,76 zł 

2. Wynagrodzenie obsługi -     85 750,55 zł 

3. ZUS i FP -   230 647,94 zł 

4. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych -     59 367,00 zł 

5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” nauczycieli -74 850,28 zł 

6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”  obsługi - 7 818,61 zł 

7. Dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli -     98 091,53 zł 

8. Umowy zlecenia - 2 328,00 zł 
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- ------------------------------------------------------- 

RAZEM: 1 537 312,67 zł 

9. Wydatki rzeczowe - 218 483,36 zł 

w tym: zakup oleju opałowego, zakup energii i wody, środki czystości, prenumerata, abonament, aktualizacje 
programów, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu. 

80113 -  Dowożenie uczniów do szkół  - plan 604 495 zł, wykonanie 574 420,57 zł                    co stanowi 95,02 
% planowanych wydatków. 

1. Wynagrodzenie kierowców - 157 668,09 zł 

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" -   12 979,64 zł 

3. ZUS i FP -   33 322,27 zł 

4. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny - 4 558,00 zł 

5. Umowy zlecenia - 1 350,00 zł 

- ----------------------------------------------- 

RAZEM:                    209 878,00 zł 

5. Wydatki rzeczowe - 364 542,57 zł 

w tym: zakup paliwa, części do autobusów, delegacje służbowe, przeglądy techniczne autobusów, naprawy 
i ubezpieczenia autobusów, szkolenia pracownicze, prowizje BS. 

80114 -  Zespół Obsługi Szkół - plan 226 611 zł, wykonanie 220 084,65 zł tj. 97,12 % 

1. Wynagrodzenie administracji - 149 331,49 zł 

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13” -   13 747,49 zł 

3. ZUS i FP -   32 002,14 zł 

4. Odpis na  Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 646,00 zł 

- ------------------------------------------------ 

RAZEM:                       198 727,12 zł 

6. Wydatki rzeczowe: 21 357,53 zł 

w tym: licencje, abonament i aktualizacje programów, delegacje służbowe, prenumerata, druki, zakup usług 
pozostałych, usługi UPT, zakup artykułów biurowych, szkolenia pracownicze, prowizje BS. 

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 34 682zł, wykonanie – 33 890,05 zł., co stanowi 
97,72% 

1. dopłata do opłat czesnego nauczycieli studiujących - 21 012,63 zł. 

2. delegacje służbowe nauczycieli studiujących - 7 880,63 zł. 

3. szkolenia - 4 996,79 zł. 

80148 - Stołówki szkolne – plan – 615 276 zł, wykonanie 603 229,72 zł  tj. 98,04% 

1. Wynagrodzenie prac. obsługi - 268 040,17 zł. 

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” obsługi -   20 321,62 zł. 

5. ZUS i FP -   51 988,88 zł. 

5. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych -   11 487,00 zł. 

- ------------------------------------------ 

RAZEM: 351 837,67 zł 

Wydatki rzeczowe 251 392,05 zł 
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w tym: zakup środków żywności, badania okresowe, zakup materiałów, energii, wody, wywóz nieczystości, 
zakup usług remontowych, szkolenia pracownicze. 

Ze stołówek szkolnych korzysta ogółem 544 dzieci, z tego z dożywiania w SP Turośl 205, SP Ptaki 83, 
Gimnazjum w Turośli 145, SP Leman 41, SP Łacha 35, SP Ksebki 35. 

80195 - Pozostała działalność - plan  38 914 zł , wykonanie – 38 772 zł. 

1. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów -   37 692 zł. 

Dział 854: 

85401 - Świetlice szkolne – plan – 209 723 zł, wykonanie 203 173,17 zł  tj. 96,88 % 

1. Wynagrodzenie nauczycieli -   136 442,78 zł 

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" n-li -     13 893,07 zł 

3. ZUS i FP -     29 082,42 zł 

4. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych -     10 022,00 zł 

5. Dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli -     13 602,40 zł 

- ------------------------------------------------- 

RAZEM:                    203 042,67 zł 

7. Wydatki rzeczowe - 130,50 zł 

Dział 85415 

85415 - Pomoc materialna dla uczniów – plan – 465 790 zł, wykonanie 299 923 zł, co stanowi 64,39%. 

1. Stypendia dla uczniów -         88 768,00 zł 

2. Zasiłki szkolne -              600,00 zł 

3. Zwrot dotacji celowej -       160 134,00 zł 

4. Odsetki od dotacji celowej -         10 151,00 zł 

5. Wyprawki szkolne -         40 270,00 zł 

Na stypendia szkolne wydano 1236 decyzje dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turośl oraz 4 decyzje 
na zasiłki szkolne z terminem realizacji do 21 grudnia 2012 r. 

20 decyzji na stypendia szkolne zostały niezrealizowane. 

Dział 92195 

92195 – Pozostała działalność – plan – 3 600 zł, wykonanie – 3 600 zł. 

1. Stypendia dla studentów - 3 600,00 zł 

Dział 92605 

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan–5 400 zł, wykonanie –5 319 zł. 

1. Stypendia dla studentów - 5 319,00 zł 

Budżet oświaty w 2012 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (78,92 %) to 
wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe na funkcjonowanie szkół podstawowych, 
gimnazjum, dowożenie dzieci, dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych i wypłata stypendium szkolnego. 

Ochrona zdrowia 

Planowane wydatki tego działu w kwocie 71.848 zł. zrealizowano w wysokości 71.040,40 zł., co stanowi 99%. 
Wydatki te dotyczą profilaktyki na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi oraz utrzymania koordynatora ds. 
przeciwdziałania alkoholizmowi. Gospodarka napojami alkoholowymi na terenie Gminy odbywa się w oparciu 
o postanowienia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi z dnia 26 października 
1982 roku /Dz.U   Nr 70 poz. 473 z 2007 roku – tekst  jednolity /  oraz na podstawie prawa miejscowego 
ustanowionego przez  Radę  Gminy: 

1/ uchwałą Rady Gminy Turośl w sprawie  ustalenia  liczby punktów   sprzedaży  napojów 

alkoholowych oraz zasad   usytuowania  miejsc sprzedaży i podawania napojów 
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alkoholowych na terenie  gminy Turośl, 

2/ uchwałą Rady Gminy Turośl w sprawie dni i godzin  otwierania oraz zamykania placówek 

handlu detalicznego, zakładów  gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności. 

3/ uchwałą Rady Gminy Turośl w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki  i 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w Gminie Turośl na 2012 rok”. 

Stan i ocena  funkcjonowania punktów sprzedaży napojów  alkoholowych. 

Liczba  punktów sprzedaży napojów alkoholowych: 

- 16 punktów sprzedaży alkoholu w tym: 

- 15 punktów do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

- 14 punktów powyżej 4,5, 

- 1 punkt  do spożycia w miejscu  sprzedaży, 

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  2012  roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : 

- wydała 17 postanowień  opiniujących  wnioski przedsiębiorców   ubiegających się o 

sprzedaż napojów alkoholowych 

- prowadziła  18  postępowań w stosunku do osób nadużywających alkohol, 

Ponadto  GKRPA wspomagała  finansowo takie przedsięwzięcia  programowe w szkołach jak: 

1) zakup publikacji „ rodzina bez uzależnień, 

2) zakup nagród na konkurs  ortograficzny dla dzieci i młodzieży, 

3) dofinansowanie biwaku dla dzieci, 

4) dofinansowano prowadzenie zajęć na  sportowo-rekreacyjnych na boiskach   „ ORLIKA”, 

oraz dofinansowano zakup : aparatu powietrznego i pilarki spalinowej do OSP Leman i sprzętu biurowego 
(drukarki) dla merytorycznego pracownika zajmującego się problematyka alkoholową. 

Realizacja  przedsięwzięć, o których mowa w niniejszej  informacji ma na celu: 

1/ zmniejszenie ilości osób uzależnionych i nadużywających alkoholu, 

2/ ograniczenie rozmiarów : 

- szkód występujących u osób  pijących napoje alkoholowe i członków ich rodzin, 

- naruszeń prawa i porządku przez osoby  nietrzeźwe, 

- wzrost świadomości wśród  mieszkańców  na temat skutków  picia. 

Pomoc społeczna 

Plan wydatków w dziale  „Pomoc  społeczna” na  2012 roku   wynosi  ogółem  3.504.871,00 zł., natomiast 
zrealizowane wydatki 3.404.315,76 zł., co stanowi 97% planu. 

Budżet w dziale  „ Pomoc  społeczna”  realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012  roku   wyniósł  
ogółem 3 289 896,74 zł. Na  realizację zadań  zleconych i własnych  przyznano  dotację w wysokości 2 995 420,49 
zł. w tym: na pomoc w postaci zasiłków  stałych  134 556,13 zł,  opłatę  składki na  ubezpieczenie zdrowotne  
11 253,71 zł, na realizację  świadczeń rodzinnych 2 080 489,53 zł. oraz na  realizację rządowego programu 
wspierania osób  pobierających  świadczenia pielęgnacyjne  13 700,00 zł. na dożywianie  uczniów w wysokości 
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66 518,00 zł. na  pomoc w postaci  zasiłków okresowych   596 433,12 zł. oraz  na  utrzymanie  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej 92 470,00 zł. Natomiast 294 476,25 zł. to kwota, którą Rada Gminy przyznała na  zadania  własne, 
w tym: 156 743,84 zł. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i 137 732,41 zł. na realizację zadań własnych. 

Zadania zlecone  to: świadczenia  rodzinne  oraz składka zdrowotna . 

Ośrodek Pomocy Społecznej  prowadzi  niezbędną  dokumentację  oraz wypłatę  świadczeń rodzinnych . W roku  
2012 roku z zasiłków  rodzinnych   skorzystało  584 rodziny  oraz  przyznano : 

- 38  dodatków z tytułu urodzenia  dziecka, 

- 20  dodatków z tytułu  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego, 

- 35 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 

- 26  dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji  dziecka niepełnosprawnego 

do 5 roku życia i powyżej, 

- 399 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku  szkolnego,                                             Anna Monika 

- 161 dodatków  na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości , 

w której znajduje się  szkoła, 

- 58 dodatków  na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem  w 

miejscowości, w której  znajduje  się  szkoła, 

- 166 dodatków z tytułu  wychowywania  dziecka w rodzinie  wielodzietnej, 

- 91  zasiłków   pielęgnacyjnych, 

- 17  świadczeń pielęgnacyjnych, 

- 46  jednorazowych  zapomóg z tytułu  urodzenia  dziecka . 

Za 2 osoby korzystające  ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacano składkę na ubezpieczenie  zdrowotne. Koszt  
jaki  poniesiono w roku bieżącym  to 1123,20 zł. Natomiast  za 6 osób  korzystających  ze świadczeń 
pielęgnacyjnych  opłacano składkę na ubezpieczenie emerytalno rentowe. Poniesiony  koszt to 10 460,26 zł. 
Ogółem   na realizację   zadań  oraz  wydatki  bieżące  związane z realizacją świadczeń rodzinnych w 2012 roku   
wydatkowano 2 080 489,53 zł. 

Ponadto w roku 2012 realizowano rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 
na który wydatkowano 13 700,00 zł. 

Z programu tego  skorzystało 12 osób. 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym  realizowanych w roku  ubiegłym  przez tut. Ośrodek  
Pomocy Społecznej  należy  zaliczyć: 

- zasiłki  stałe  (osoby, które nie posiadają własnych  dochodów i nie nabyli uprawnień do świadczeń 
emerytalno - rentowych )z których skorzystało 35 osób. Na wypłatę powyższych świadczeń wydatkowano 
134 556,13 zł. Za w/w  świadczeniobiorców tut. Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał  składkę na  
ubezpieczenie zdrowotne , na którą wydatkowano 

11 253,71 zł. 

- zasiłki  okresowe z których  skorzystało 213 osób   na  kwotę 596 433,12 zł. 

- dożywianie  dzieci w szkołach  - dożywianie prowadzono w 5  szkołach podstawowych i gimnazjum na 
terenie tut. gminy  oraz w 1  poza ternem gminy Z tej  formy  pomocy skorzystało  381 uczniów  na   kwotę    
86 711,18:-  zł , 

- organizowanie i świadczenie  usług opiekuńczych w miejscu  zamieszkania .Z  tej  formy  pomocy 
korzystało 6 rodzin . Na powyższą pomoc  wydatkowano 46 125,19 zł. 

Przyznano 2 zasiłki  celowe  na częściowe pokrycie wydatków  powstały w wyniku  zdarzenia    losowego. Na tę 
formę pomocy  wydatkowano 4 994,99 zł. 

Dokonano zwrotu kosztów pogrzebu dla 2 osób. Z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 7 000,00 zł. 
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Udzielono pomocy w formie schronienia 2 osobom bezdomnym. W związku z tym i poniesiono koszt 
w wysokości 3 574,04 zł. 

Do  zadań własnych  gminy   realizowanych w 2012  roku    należy zaliczyć  : 

- zasiłki  celowe i celowe  specjalne . 

Z tej  formy  pomocy  skorzystało 66  rodzin na kwotę  26 048,22 zł. 

W roku 2006  Ośrodek Pomocy  Społecznej  skierował 1 osobę do  Domu  Pomocy Społecznej. Z tego tytułu rok 
rocznie ponosi część kosztów  odpłatności za pobyt. Na  tę formę pomocy w 2012 roku   wydatkowano   
27 491,52zł. 

Od dnia 01 stycznia 2012 roku tut. Ośrodek Pomocy Społecznej  realizuje zadania nałożone ustawą z dnia  29  
lipca  2005 roku o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie. 

Przez  cały  2012 rok Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną  posiedzeń 
Zespołu Interdyscyplinarnego  oraz prowadził niezbędną dokumentacje. 

Opracowano i rozpowszechniano  ulotki i plakaty dotyczące  przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Przeszkolono członków Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu  diagnozowania  przemocy w rodzinie, realizacji  
procedury  Niebieskiej  Karty  oraz prowadzenia  interwencji  kryzysowej. Dokonano zakupu pomocy  
dydaktycznych. 

W roku ubiegłym  Zespół Interdyscyplinarny w 11 przypadkach wszczął procedury „Niebieskiej  Karty” z czego 
w 8 przypadkach zostały  one zakończone. 

Ogółem  na realizację powyższego zadania  wydatkowano środki w wysokości 2 305,27 zł. 

Pozostałe wydatki tego działu są dokonywane przez Urząd Gminy i dotyczą wypłaty zasiłków z funduszu 
alimentacyjnego i kosztów jego obsługi – 101.078,23 zł. oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych – 13.340,79 zł. 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Planowane wydatki tego działu w kwocie 55.000,00 zł. zrealizowano w wysokości 54.677,35 zł., co stanowi 
98% planu i stanowią one udział własny do projektu  realizowanego w ramach POKL Kapitał Ludzki. 

W  2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej  po raz kolejny  realizował  projekt systemowy pt. "Przemóc 
Niemoc" w ramach  Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki. Całkowity koszt projektu  to 54 677,35 zł. z tego : 
48 818,35 zł.  środki z budżetu państwa oraz  Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 5 859,00 zł. to 
środki własne. 

Głównym  celem projektu było  przeciwdziałanie  marginalizacji i wykluczeniu  społecznemu . 

Projektem objęto 11 osób z terenu gminy Turośl. 

Uczestnikami projektu  były osoby: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne nieaktywne zawodowo, zagrożone 
wykluczeniem społecznym w wieku aktywności  zawodowej (18-64 lata) korzystające ze świadczeń pomocy 
społecznej. 

W ramach tego projektu  uczestnicy korzystali z następujących modułów: 

1) aktywizująco - psychologiczny(zajęcia grupowe z psychologiem, indywidualne konsultacje 

doradcą zawodowym, rehabilitacja  grupowa). 

2) szkoleniowy(kurs „Pomoc kucharza” i „Opiekun osób starszych”). 

3) działania o charakterze  środowiskowym(wyjazd integracyjny do kina). 

Celem projektu  było przeciwdziałanie  marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,  aktywizacja uczestników 
projektu, eliminacja barier, wyrównywanie szans  edukacyjnych i możliwości zatrudnienia, wzrost samooceny, 
zwiększenie  świadomości  na temat uzyskiwania możliwych form wsparcia, poprawa sytuacji materialnej, 
poprawa więzi rodzinnych, pomoc terapeutyczna. 

Projekt zapewnił uczestnikom  ubezpieczenie, posiłek i catering na zajęciach oraz dowóz. Zapewnione zostały 
materiały szkoleniowe i dydaktyczne. Ponadto każdy z uczestników projektu otrzymał wsparcie finansowe 
w postaci  zasiłków  celowych lub pomocy w postaci rzeczowej oraz pracy socjalnej. 

Projekt realizowany był od 01 lipca  do  31 grudnia 2012 roku . Uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia 
o ukończeniu projektu. 
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Planowane wydatki tego działu w wysokości 969.585,00 zł. wykonano w 95 % tj. w kwocie 922.857,62 zł. 
Wydatki dotyczą: utrzymania zieleni – 26.341,20 zł.,  oświetlenia ulicznego – 115.209,78 zł.,    utrzymania 
pracowników, sprzętu komunalnego– 781.306,64 zł.   Pracownicy komunalni oraz zatrudnieni w ramach prac 
interwencyjnych i publicznych w 2012 roku wykonywali następujące prace: 

1. Prace remontowo-modernizacyjne przy Szkole Podstawowej w Łasze 

Rozbiórka  zniszczonego komina wolnostojącego przy kotłowni szkolnej 

Wykucie z muru starych i wstawienie nowych okiem 2 sztuki 

Wykonanie nowego komina z cegły klinkierowej  przy kotłowni szkolnej 

Prace wykończeniowe  lokalu  mieszkalnego z tyły szkoły o pow. około 100 m2 (tynki, posadzki, instalacje  co, 
wody i kanalizacji oraz elektryczna. Lokal przygotowuje się do zamieszkania  dla najemcy. 

2. Wykonanie rozbudowy wraz z modernizacją części  Szkoły  Podstawowej w Ksebkach 

Wymiana uszkodzonych rynien i rur spustowych  na całym obiekcie 

Wykonanie zadaszenia wejścia do kotłowni i mieszkań z tyłu od podwórka   budynku szkoły.(więźba dachowa  
pokryta blacha  na konstrukcji wsporczej samonośnej. 

Remont klasopracowni  polegający na wymianie  podłogi na  panele oraz cekolowanie i malowanie ścian 
i sufitów   na około połowie  całej szkoły. 

Zabezpieczenie naroży ścian listwami (odbojnicami)drewnianymi) 

3. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Lemanie 

Remont kapitalny gabinetu dyrektora polegający  na wymianie podłóg na panelowe, wymianie instalacji 
elektrycznej wraz z oprawami świetlnymi  oraz cekolowanie i malowanie ścian. 

4. Rozbudowa i modernizacja budynku garażowego przy  Urzędzie Gminy w Turośli dla 

samochodu do odśnieżania 

Wymiana  spróchniałych konstrukcji więźby dachowej 

Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę  powlekana dachówko podobną 

Rozbudowa  budynku o pomieszczenia dla samochodu do odśnieżania 

Rozpoczęto docieplenie  ścian garaży styropianem gr 10 cm na klej i dyble. 

5. Budowa  stacji  paliw  na bazie autobusowej 

Wykonanie płyty żelbetowej pod  zbiorniki z dystrybutorem paliw 

Obudowa w formie budynku z zadaszeniem  stacji paliw 

6. Modernizacja remizy strażackiej w Lemanie 

Wykonanie  ponad 100 m2 posadzek z płytek wewnątrz pomieszczeń remizy na klej ze spoinowaniem 

7. Prace wykończeniowe  nowo wybudowanych pomieszczeń gospodarczo-kotłowych na 

oczyszczalni ścieków w Turośli 

Posadzki  betonowe 

Tynki wewnętrzne 

Malowanie pomieszczeń 

8. Naprawa dróg gminnych (uzupełnianiu dziur i wyrw po sezonie zimowym) 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Planowane wydatki tego działu w kwocie 591.436  zł. wykonano w wysokości 591.400,18 zł., co stanowi 100 % 
planu. Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji na utrzymanie samorządowych instytucji kultury tj. 
Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli 364.212,48 zł, Bibliotek w kwocie 194.067,70 zł. oraz przygotowania 
dokumentacji technicznej remontu centrum edukacji kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli – 29.520 zł. 
Ponadto wydatki tego działu dotyczą wypłaty stypendium dla Alicji Serowik 3.600 zł.. 
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Szczegółowa informacja w zakresie wykorzystania otrzymanej dotacji zawarta jest w załącznikach Nr 9 i 10  do 
niniejszego zarządzenia. 

Kultura fizyczna i sport 

Planowane wydatki tego działu w kwocie 17.269,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 17.114,15 zł. i dotyczyły 
głównie wypłaconego stypendium dla Łukasza Milewskiego w wysokości 5.319 zł., udzielonej dotacji dla na 
organizację zawodów sportowych – 6.000 zł.  oraz zakupu nagród i upominków (słodyczy) na zawody sportowe – 
5.795,15 zł. 

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2012 rok należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo.  
Planowane dochody zostały zrealizowane w 96% (18.287.040,41 zł.), a wydatki w kwocie 18.248.998,36 zł.  
(96%). 

Niższe  wykonanie planu dochodów i wydatków spowodowane było głównie niewykorzystaniem dotacji 
przyznanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki, szczególnie na pomoc materialną dla uczniów. Obowiązek 
zabezpieczenia udziału własnego,  uniemożliwia wykorzystanie w całości przyznanej dotacji z powodu braku 
środków własnych na ten cel.  Wydana interpretacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym zakresie 
spowodowała konsekwencje m.in. dla naszej gminy w postaci zwrotu części dotacji za lata 2010 i 2011, jako 
niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem. Pomimo odwołań od decyzji Wojewody oraz Ministra Finansów 
i skierowaniu sprawy do NSA, to ostatecznie musieliśmy zwrócić dotację, a Sędzia NSA stwierdził, iż 
Ministerstwo Edukacji Narodowej nie powinno było wydawań interpretacji w tym zakresie. 

W ramach realizowanych zadań inwestycyjnych udało się zrealizować następujące projekty: 

1/ Zakup kotła grzewczego do Oczyszczalni ścieków w Turośli – 11.640,84 zł. 

2/ Wykonanie I etapu dokumentacji na drogę Krusza – Charubin  - 27.000 zł., 

3/ Wykonanie przebudowy drogi Potasie – Cieciory – 1.383.489,10 zł., 

4/ Zakup aparatu powietrznego do akcji ratowniczych w pomieszczeniach 

zadymionych – 3.942 zł. 

5/ Zakup zestawu rekreacyjnego dla dzieci w SP Turośl – 34.576,53 zł. 

6/ Zakup głowicy USG dla Ośrodka Zdrowia w Turośli – 9.000 zł. 

7/ Wykonanie dokumentacji projektowej na remont centrum edukacji kulturalnej GOK 

w Turośli – 29.520 zł. 

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz 
stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 

W roku 2012 Gmina Turośl nie realizowała  projektów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych. Złożyła 
wniosek o dofinansowanie na projekt pn. „Wodociągowanie gminy Turośl – I etap”  na które uzyskała 
dofinansowanie z Samorządu Województwa Podlaskiego. Zadanie będzie realizowane w latach 2013 – 2014 i ujęte 
jest w wykazie przedsięwzięć. 

W 2012 roku Gmina Turośl realizowała projekty przy udziale środków unijnych tj.: 

1/ w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-13 w zakresie 
małych projektów pn. „XX Turoślańskie Prezentacje Kulturalne”, z tego 20.000 zł. środki unijne, natomiast 
10.871,30 zł. środki własne 

2/ w ramach  Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki projekt systemowy pn. "Przemóc Niemoc". Całkowity 
koszt projektu  to 54 677,35 zł. z tego : 48 818,35 zł.  środki z budżetu państwa oraz  Europejskiego Funduszu 
Społecznego, natomiast 5 859,00 zł. to środki własne. 

Gmina Turośl programów wieloletnich w 2012 r. nie realizowała. Planowane do realizacji 
„Wodociągowanie gminy Turośl – I etap” nie było realizowane, ponieważ późno ogłoszono nabór wniosków 
i wybrano wnioski do dofinansowania. Gmina Turośl uzyskała dofinansowanie i w drodze postępowania 
przetargowego wyłoniła wykonawcę robót. 

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w roku 2012 i latach następnych przewidują tylko „Wodociągowanie 
gminy Turośl – I etap” oraz udzielenia poręczenia Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku. W 2012 
roku przedsięwzięcie pn.  „Wodociągowanie gminy Turośl – I etap” nie było realizowane, gdyż późno  ogłoszono 
nabór wniosków. Z chwilą uzyskania dofinansowania przystąpiono do wyłonienia wykonawcy tego zadania, co 
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uczyniono w końcówce roku 2012. W roku 2013 podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorami nadzoru. 
Realizacja tego przedsięwzięcia jest zaplanowana na lata 2013-2014 i polega na wykonaniu w roku 2013 
Hydroforni i sieci wodociągowej w Lemanie, natomiast w 2014 roku wykonanie sieci wodociągowej w Zimnej 
i Łasze. 

W roku 2012 udzielono poręczenia Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku w wysokości 
20.000zł. 

 

Wójt Gminy 

Piotr Niedbała
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Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 147/13 

Wójta Gminy Turośl 

z dnia 21 marca 2013 r. 

S P R A W O Z D A N I E  
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli za 2012 r.  

Dział…..921…..                                      Rozdział…...92109…. 

Przychody 

Treść Plan 
wykonania 

Wykonanie   
2012r 

% 

Stan rachunku na dzień 01-01-2012r. 0,00 0,00 0,00 

Dotacja z UG Turośl 364248,00 364212,48 99,99 

Środki unijne Lider + ,,Małe projekty” - ,,XXI 
Kartoflisko – Dziedzictwo kulturowe i teraźniejszość” 
– z 2011 r. 20000,00 20000,00 100,00 

Refundacja prac interwencyjnych z PUP w Kolnie - 
2011 rok 1715,76 1715,76 100,00 

Wpływy z usług 3900,00 3894,00 99,85 

Wpływy usług- wpływ za towar 4700,00 4676,19 99,49 

Dofinansowanie imprez 8900,00 8900,00 100,00 

Razem: 403463,76 403398,43 99,98 
        
        

Koszty 
        

Treść Plan 
wykonania 

Wykonanie   
2012r % 

Wynagrodzenie osobowe pracowników 172800,00 172771,88 99,98 

Nagrody uznaniowe 10810,00 10810,00 100,00 

Wynagrodzenia bezosobowe 37224,00 37224,00 100,00 

Składki na ubezpieczenie społeczne 32430,00 32425,48 99,99 

Składki na Fundusz Pracy 4240,00 4230,08 99,77 

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1352,00 1350,07 99,86 

Zakup materiałów i wyposażenia 39531,00 39528,23 99,99 

Towar do sklepiku 5867,00 5866,90 100,00 

Zakup energii 14450,00 14437,98 99,92 

Zakup usług zdrowotnych 170,00 169,50 99,71 
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Zakup usług pozostałych 62802,00 62800,98 100,00 

Zakup usług dostępu do internetu 775,00 774,36 99,92 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
telefonii stacjonarnej 2063,00 2062,68 99,98 

Podróże służbowe 3659,00 3658,25 99,98 

Różne opłaty i składki 7535,00 7534,25 99,99 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7037,76 7035,79 99,97 

Szkolenia pracowników 718,00 718,00 100,00 

Stan rachunku na dzień 31-12-2012r. 0,00 0,00 0,00 

Razem: 403463,76 403398,43 99,98 

Wykaz zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli 
na dzień 31-12-2012 

Rodzaj zobowiązania Kwota     
ogółem 

w tym 
wymagalne Uwagi 

Rozrachunki publicznoprawne z ZUS w tym:    

- składka na ubezpieczenie społeczne - płatnik 0,00 0,00  

- składka na ubezp. społeczne - ubezpieczony 0,00 0,00  
- składka na Fundusz Pracy 0,00 0,00  
- składka na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 0,00  

Rozrachunki publicznoprawne z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 0,00  

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 0,00 0,00  

Kredyty i pożyczki 0,00 0,00  

Rozrachunki z pracownikami 0,00 0,00  

Pozostałe rozrachunki 0,00 0,00  
Razem: 0,00 0,00  

Wykaz należności Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli 
na dzień 31-12-2012r. 

Rodzaj należności Kwota     
ogółem 

w tym 
wymagalne 

Uwagi 

Należność z najmu i dzierżawy majątku 0,00 0,00  

Należności z PUP Kolno z tyt. refundacji prac 
interwencyjnych 0,00 0,00  

Pozostałe należności 0,00 0,00  
Razem: 0,00 0,00  

Część opisowa 

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w 2012 roku, w ramach bieżącej działalności, uczestniczył w szeregu 
imprez o charakterze powiatowym i wojewódzkim oraz był organizatorem i współorganizatorem imprez 
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i konkursów organizowanych na terenie Gminy Turośl i w Powiecie Kolno. Na podstawie prowadzonej Kroniki 
Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiam chronologicznie zestawienie ważniejszych imprez kulturalnych. 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli przystąpił po raz pierwszy do światowego projektu UNICEF „Wszystkie 
Kolory Świata”. Projekt ten trwał od listopada 2011 roku do 29.02.2012 roku. Akcja polegała na zbiórce funduszy 
na zakup szczepionki  dla dzieci z Sierra Leone. Jest to jedno z najuboższych państw na świecie. Co czwarte 
dziecko umiera przed ukończeniem 5 roku życia. Dzieci umierają z powodu najbardziej błahych chorób, którym 
można zapobiec stosując powszechne i mało kosztowne szczepienia. Dlatego powstał pomysł aby pomoc tym 
najuboższym. W ramach akcji dzieci i młodzież przygotowywali  charytatywne szmaciane laleczki UNICEF. 
W oparciu o gotowy wzór określony przez UNICEF dziecko – samo lub z pomocą rodziców, dziadków 
i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli przygotowało własną laleczkę, ubraną i przyozdobioną 
w sposób odpowiadający kulturze kraju, który wcześniej wybrało. Dzieci same wybrały dla zrobionej przez siebie 
laleczki kraj pochodzenia, kolor skóry, strój odzwierciedlający tradycje i kulturę. Każda laleczka miała swoją 
własną tożsamość – akt urodzenia z imieniem oraz miejscem i datą urodzenia. 

W dniu 15 stycznia 2012 r. spośród 20 już zrobionych lalek, trzeba było wybrać najładniejszą, która miałaby 
reprezentować nas w Ogólnopolskim Konkursie Internetowym. W związku z tym 11 stycznia skończone lalki 
odwiedziły Szkołę Podstawową im. Jana Twardowskiego w Turośli. Uczniowie oraz pracownicy szkoły mogli 
podziwiać wystawę ukończonych lalek. Dowiedzieli się od pracowników GOK-u w Turośli szczegółów 
dotyczących prowadzonej aukcji, a chętne osoby mogły jeszcze dołączyć do grona osób wykonujących lalki 
przeznaczone na aukcję. Oprócz wystawy w szkole przeprowadzono także głosowanie w którym mogli 
uczestniczyć zarówno dorośli jak i dzieci. Później głosowanie trwało do końca dnia w GOK-u w Turośli. 
Zainteresowanych konkursem było ogromne. Łącznie oddano 320 ważnych głosów. Zwycięzcą okazał się Góral 
Jędrek uzyskując 67 głosów. Twórcą zwycięskiej lalki jest Patryk Banach z Kruszy. Od 18 stycznia każdy chętny 
posiadający swoje konto na Facebook mógł zagłosować na Górala na stronie UNICEF POLAND . Nagrodą 
w konkursie był koncert Majki Jeżowskiej – ambasadora dobrej woli w zwycięskiej placówce. 

2. Dnia 14.01.2012r w Kolnie w VI Konkursie Kolęd i Pastorałek wystąpili przedstawiciele Gminnego Ośrodka 
Kultury w Turośli. Nasz ośrodek reprezentowały dziewczęta z Zespołu Wokalnego „Tęcza” w składzie: Aleksandra 
Zawalich, Aleksandra Czerwińska, Edyta Zieja, Magdalena Lewandowska, Julia Jesionowska, Patrycja Milewska. 
Wyróżnienie w kategorii zespoły, które przyznało zespołowi Jury to nagroda za poświęcony czas na zajęciach 
w GOK w Turośli pod czujnym okiem Józefa Zawalich. W kategorii dorosłych wystąpił Zespół Śpiewaczy 
z Turośli pod kierownictwem Pani Iwony Potaś – Dyrektor GOK w Turośli. Wszyscy biorący udział w imprezie 
mogli doświadczyć za sprawą wykonawców, uczucia cofnięcia się w czasie. Zaprezentowano wiele utworów 
zapamiętanych z dzieciństwa, które to podczas przygotowań do świąt, w święta śpiewały nasze mamy i babcie. 

3. Dnia 21.01.2012r. na kolejnym już XIV Przeglądzie Zespołów  Obrzędowych powiatu kolneńskiego GOK 
w Turośli reprezentowały tradycyjnie już dwa zespoły: „Herody” oraz „Kolędnicy z Gwiazdą”. Po obejrzeniu 
wszystkich występów komisja w składzie: 

ks. Janusz Marian Kotowski – przewodniczący, Józef Zyśk – członek, Bogumiła Ranik – członek, wyróżniła 
7 zespołów w tym obydwie grupy z Turośli. Wyłoniono zespół, który reprezentował powiat na Przeglądzie 
Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego w Łomży w dniach 17 – 18 luty. tj. zespół 
„Herody” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli pod kierownictwem Pani Iwony Potaś. 
Wyróżnione Zespoły uczestniczące w przeglądzie otrzymały okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe. 

4. Jak co roku, tak i w tym roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował „Ferie Zimowe 2012” dla 
dzieci i młodzieży mieszkającej w gminie Turośl. Przygotowaliśmy bogaty  program: I. Konkurs krzyżówkowy – 
dzieci i młodzież szkolna w grupach: młodsza (klasy I-III), starsza (klasy IV – VI) i gimnazjum mogły codziennie 
przychodzić do GOK – u aby rozwiązywać krzyżówki i zbierać punkty. Zdobywcy największej ilości punktów 
otrzymali nagrody na podsumowaniu ferii zimowych; II. Dyskoteka (02.02); III. Karaoke (26 i 31.01; 02.02); IV. 
Warsztaty kulinarne (24.01. i 31.01); V. Spektakl teatralny w reżyserii ART. – RE z Krakowa z bajce pt. 
„Rubinowy Książe”(30.01); VI. Warsztaty sztuki ludowej – haft krzyżykowy (25.01;30.01; 01.02); VII. Warsztaty 
z tańca kurpiowskiego (23.01; 01.02);  VIII. Zajęcia plastyczne (mi. kirigami, masa solna, kwiaty z butelki, 
orgiami) (23.01; 25.01; 27.01; 30.01; 01.02); IX. Turniej tenisa stołowego odbywał się codziennie. 
Przeprowadzany był w grupie młodszej (klasy I – III) i starszej( klasy IV – VI) i gimnazjum. Wyniki turnieju były 
również punktowane i liczyły się do podsumowania końcowego ferii zimowych; 
X. wystawa laleczek wykonanych przez dzieci i młodzież w ramach akcji UNICEF; 
XI. Warsztaty muzyczne (23.01; 25,01; 27.01; 30.01; 01.02); XIII. Podsumowanie konkursów – wręczenie nagród 
(03.02). Celem zajęć organizowanych podczas ferii zimowych było zapewnienie atrakcji oraz urozmaicenie czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Turośl. 
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5. W czasie ferii zimowych w programie przewidziano zajęcia plastyczne. Dzieci i młodzież miały możliwość 
zapoznania się ze sztuką orgiami, kirigami, a także zrobić kwiaty z butelki bądź figurki z masy solnej. Na 
pierwszych zajęciach dzieci lepiły figurki z masy solnej które przedstawiały przeróżne zwierzątka. Można było 
znaleźć tam między innymi motyla, ślimaka bądź żółwia. Na koniec po wyschnięciu masy dzieci i młodzież 
malowały swoje prace farbami. Na kolejnych zajęciach dzieci i młodzież otrzymały szablony kirigami. Ich 
zadaniem było przecinanie ciągłych linii na otrzymanych kartkach i poskładanie ich w miejscach gdzie były linie 
przerywane. W efekcie dzieci i młodzież otrzymały prace trójwymiarowe przedstawiające np. zamki. Na 
następnych zajęciach dzieci nauczyły się robić kwiatki z butelek plastikowych. Uczestnicy zajęć pod czujnym 
okiem prowadzącej wycieli najpierw kwiatki z butelek, a następnie je pomalowali. Na kolejnych zajęciach dzieci 
i młodzież miały możliwość poznania podstaw sztuki orgiami. Naśladując prowadzącą zajęcia nauczyły się składać 
kwadratową kratkę papieru tak by powstał z niej łabędź lub piesek. W zajęciach wzięło udział około 20 osób. 

6. W trakcie ferii odbyły się również Warsztaty kulinarne. Dzieci i młodzież poznawały podstawy sztuki 
kulinarnej przygotowując proste dania takie jak: placki z jabłkami, oponki oraz fafernuchy. Dzieci i młodzież 
chętnie wzięły udział w tych zajęciach pomagając przy wyrabianiu ciasta, krojeniu jabłek bądź marchwi, wycinaniu 
w cieście form oponek. Starsi uczestnicy pomagali również przy smażeniu placków i oponek. Na koniec zajęć 
wszyscy degustowali sporządzone potrawy. Wszyscy ze smakiem zajadali wcześniej przyrządzone przysmaki. 
Każdy uczestnik zająć otrzymał także przepis na przygotowaną wcześniej potrawę, by móc przygotować ją 
w swoim domu. W zajęciach wzięło udział około 15 osób. 

7. W poniedziałek 30 stycznia 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury wystąpił Teatr ART.-RE z Krakowa. 
Zaprezentował przedstawienie „Rubinowy Książe” adaptację jednej z mniej znanych baśni wschodu. Córka szacha 
Fatima w niezwykły sposób zostaje żoną Rubinowego Księcia. Jednak przez swoje ogromne wścibstwo traci 
ukochanego. Dzięki prawdziwemu uczuciu odzyskuje męża. Musi jednak obiecać Królowi Wód – ojcu księcia, że 
nigdy więcej nie będzie o nic niepotrzebnie wypytywać. Spektakl przeplatany orientalną muzyką, przybliżył 
egzotyką wschodu. Barwne, piękne kostiumy i scenografia w pełni oddały baśniową atmosferę. Wesoło 
przedstawione niektóre wątki spektaklu, zapewniły dobrą zabawę. Baśń uczy, że nadmierna ciekawość, brak 
poszanowania dla czyichś  sekretów i wścibstwo mogą czasem zgubić. Dodatkowo aktorzy zachęcili dzieci do 
wzięcia udziału w przygotowanych zabawach ruchowych, w których dzieci chętnie wzięły udział. Chętne osoby 
miały także okazję wcielić się w postać smoka. Licznie przybyli widzowie podziękowali aktorom gromkimi 
brawami. Na spektakl przybyło 23 osoby. 

8. Dnia 03.02.2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli odbyło się podsumowanie ferii zimowych. Przez 
dwa tygodnie osoby biorące udział w zajęciach organizowanych przez pracowników GOK w Turośli zbierali 
punkty. Mogli je zdobywać biorąc udział w konkursie krzyżówkowym, zajęciach plastycznych, warsztatach 
kulinarnych i warsztatach sztuki ludowej. Oprócz tego zorganizowano także dla dzieci karaoke oraz dyskotekę. 
Chętne osoby mogły również wziąć udział w turnieju tenisa stołowego. Zajęcia odbywały się codziennie od godz. 
1000 do 1800. Dzieci miały możliwość dodatkowo skorzystać z pracowni komputerowej a także z bilarda.  
Najaktywniejszym uczestnikom za pierwsze 3 miejsca Pani Iwona Potaś  - Dyrektor GOK w Turośli wręczyła 
nagrody rzeczowe, a pozostali otrzymali nagrody pocieszenia. W grupie młodszej nagrodzeni zostali: I. Zuzanna 
Rolka, II. Natalia Sadłowska, III. Daria Borkowska. W grupie starszej nagrodzeni zostali: I. Sara Borkowska, II. 
Karolina Banach, III. Szymon Rolka. W grupie gimnazjum nagrodę otrzymała Edyta Pieloch. Nagrodzony został 
również zwycięzca turnieju tenisa stołowego – Adrian Małż.  Zorganizowana została również wystawa prac 
wykonanych przez dzieci i młodzież podczas ferii zimowych, która trwała od 03.02.2012 do 17.02.2012 roku. 

9. Dnia 08.02.2012r. odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego w siedzibie fundacji „Kraina Mlekiem 
Płynąca” w Małym Płocku. W spotkaniu wzięli udział członkowie rady programowej, komisji rewizyjnej, zarządu 
oraz uczestnicy konkursu. Z Gminnego Ośrodka Kultury wysłano na konkurs prace dzieci uczestniczących na 
zajęcia plastyczne organizowane przez GOK w Turośli. Z naszej gminy wyróżniono prace czworga dzieci: 
I miejsce – Zuzanna Rolka, II miejsce – Dawid Sutkowski, III miejsce – Weronika Banach, wyróżnienie – 
Katarzyna Bednarczyk. Po nagrody i dyplomy dzieci wybrały się pod opieką Pani Iwony Potaś – Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli i opiekunką z zajęć plastycznych Panią Renata Bednarczyk. Ze wszystkich 
nagrodzonych prac powstała wystawa, którą oglądać można było w siedzibie fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” 
w Małym Płocku. 

W trakcie podsumowania konkursu Pani Iwona Potaś – Dyrektor Gminnego Ośrodka w Turośli przekazała 
fundacji na ręce Prezesa Zarządu Fundacji obraz namalowany przez mieszkankę Gminy Turośl Panią Renatę 
Bednarczyk. Obraz przedstawiał kurpia i kurpiankę w tradycyjnych strojach kurpiowskich. 
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10. W dniu 09.02.2012r. jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował dla osób starszych 
z terenu naszej gminy - Bal Karnawałowy. W czwartkowe popołudnie i wieczór licznie przybyli seniorzy bawili się 
na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Uczestnicy imprezy tańczyli i śpiewali przy staropolskich  
dźwiękach kapeli kurpiowskiej Jana Kani. Miło spędzony czas na pewno pozostanie w ich pamięci, a do 
wspomnień z balu powrócą zapewne nie raz o czym świadczy radosne i ciepłe uśmiechy na twarzach 
wychodzących. W imprezie wzięło udział około 30 osób. 

11. Od listopada ubiegłego roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli uczestniczył w akcji UNICEF Polska, 
w ramach której dzieci robiły szmaciane laleczki. We wtorek 14.02.2012r. o godz. 1400 w Sali widowiskowej GOK 
spotkali się ludzie dobrej woli aby uczestniczyć w adopcji lalek zrobionych przez dzieci. Wszystko to w ramach 
projektu „Wszystkie Kolory Świata”. Na zaproszenia przybyło ponad 50 osób z różnych środowisk zarówno 
z Turośli jak też z zewnątrz. Adopcja odbyła się w formie licytacji. Do nowych rodzin trafiło 30 laleczek. 

Ogólna kwota zebrana dzięki tej akcji to 1330 PLN. Głównym celem działania było ratowanie życia dzieciom 
z Sierra Leone. Zebrana kwota wystarczy na zakup 133 zestawów  podstawowych szczepień, a więc być może 
uratujemy właśnie tyle małych istnień ludzkich. 

Pieniądze zostaną wpłacone na specjalne konto UNICEF dedykowane zbiórce na rzecz dzieci z Sierra Leone do 
29 lutego 2012r. Całości dodały kolorytu tańce i piosenki w wykonaniu dzieci z zespołu działających przy 
gminnym ośrodku Kultury w Turośli oraz krótki film z pokazem slajdów, który powstał w czasie trwania akcji. 
Wszystkim udzielił się radosny nastrój i po blisko 2 godzinach zakończonych poczęstunkiem każdy wrócił do 
domu w poczuciu spełnienia. Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli Iwona Potaś wyraziła swoje 
podziękowania w słowach „...Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia tej akcji. 
Macie państwo gorące serca i dajecie swoim dzieciom piękny przykład. Pomaganie może być naprawdę przyjemne. 
Dziękuję dzieciom, które , przez okres wielu tygodni szli szmaciane magiczne laleczki. Dziękuję pracownikom  
Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli za pracę włożoną w realizację tego projektu, była wykonana w 100%. 
Osiągnęliśmy postawione przez siebie wcześniej cele. Była to wspaniała wspólna praca ludzi dobrej woli, na rzecz 
dzieci potrzebujących....”. W akcji wzięło udział 435 osób. GOK w Turośli otrzymał Certyfikat Społecznie 
Zaangażowanej Placówki za udział w ogólnopolskiej kampanii „Wszystkie Kolory Świata” zorganizowanym przez 
UNICEF Polska. 

12. Dnia 18.02.2012r. w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży odbył się Przegląd Teatrów 
Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego 2012r. 

Celem przeglądu była prezentacja tradycyjnych i współczesnych form teatru ludowego nawiązującego do:- świąt 
(Bożego Narodzenia, Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc), 

- uroczystości rodzinnych (wesele, chrzciny, rajby) 

- zwyczajów związanych z praca na roli i gospodarstwie domowym oraz upowszechnienie i kontynuacja 
tradycyjnych form teatru ludowego. 

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli godnie reprezentowała grupa „Herody” – pod kierownictwem Pani Iwony 
Potaś – Dyrektor Ośrodka Kultury. Komisja z uznaniem stwierdziła wysoki poziom przedstawień, staranność 
przygotowań, bogatą oprawę scenograficzną. Nasza grupa „Herody” wywalczyła III miejsce. 

13. Dnia 21.02.2012r. Zespół Śpiewaczy z Turośli wystąpił na „Zapuście w Radziłowie” towarzyszyły 
widowisku weselnemu szlachcica Jana i Izabeli jakie po raz dwunasty zorganizowała tamtejsza gmina, aby 
ostatkowej tradycji stało się zadość. Historia hulaszczego małżeństwa, które w karnawale roztrwoniło majątek, do 
dziś stanowi przestrogę, aby podczas Wielkiego Postu wrócić po rozum do głowy. W tym dniu do Radziłowa 
przyjechali mieszkańcy gminy. Razem w wielobarwnym korowodzie pożegnali krótki w tym roku karnawał. 
Występy zespołów muzyczno – tanecznych, grupy artystyczne ze szkół podstawowych gminy Radziłów, a także 
z powiatu grajewskiego sprawiły, że zebrani pod sceną ludzie doskonale się bawili. Pary taneczne oraz Zespół 
Śpiewaczy z Turośli wraz z Kapelą Kurpiowską Jana Kani działający przy GOK w Turośli również mieli okazję do 
zaprezentowania umiejętności na gościnnym występie w Radziłowie. 

14. Wzorem ubiegłych lat Gminny Ośrodek Kultury w Turośli 8 marca 2012r. zorganizował spotkanie dla 
seniorów. Na wstępie Pani Iwona Potaś Dyrektor Gok krótkim przemówieniem przywitała przybyłych gości oraz 
złożyła im życzenia z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn. 

Każdy z uczestników spotkania otrzymał w prezencie kurpiowskiego kogucika wykonanego z kolorowego 
papieru przez pracowników  Ośrodka Kultury w Turośli. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na przygotowany 
wcześniej poczęstunek. Spotkanie to było doskonałą okazją do rozmów na różne tematy, wspomnień i planów na 
nadchodzący rok. Dzięki temu wpadli na pomysł zorganizowania wycieczki w maju bieżącego roku. Na spotkanie 
przybyło około 20 osób. 
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15. W dniach 13 – 15 marca 2012r. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował Warsztaty Sztuki 
Ludowej dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej gminy. Z okazji zbliżających się Świąt  
Wielkanocnych tematem warsztatów było rękodzieło kurpiowskie tj. pisanki, palmy wielkanocne i wycinanka. Na 
zaproszenie Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli Pani Iwony Potaś przyjechały do nas twórczynie 
ludowe: Pani Ewa Zdunek z Dylewa, Genowefa Staśkiewicz z Kadzidła oraz Halina Pajka również z Kadzidła. 
Każda z Twórczyń prowadziła warsztaty ze swojej dziedziny sztuki ludowej. Ewa Zdunek uczyła różnych technik 
zdobienia i malowania pisanek. Dzieci wykorzystując jej wskazówki oraz własną pomysłowość stworzyły wiele 
barwnych i ciekawych prac. Z radością i zainteresowaniem malowały woskiem różne wzory na jajkach, a później 
barwiły je w farbie. Genowefa Staśkiewicz szkoliła w zakresie wycinanki kurpiowskiej. Dzieci pod czujnym okiem 
twórczyni wycinały gwiazdy, leluje i koguciki z kolorowych wycinanek. Halina Pajka pokazywała uczniom jak 
stworzyć palmę na świąteczną niedzielę. Najpierw wspólnie przygotowywały różnego rodzaju kwiaty z bibuły, 
a później z gotowych kwiatów i borówki stworzyły piękne palmy. Udział w tych zajęciach pomógł dzieciom 
poprawnie wykonać prace na konkurs „Tradycje Wielkanocne na Kurpiach” organizowany w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Turośli. W warsztatach wzięło udział 62 młodych artystów. 

16. W dniu 29.03.2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli podsumowano i otwarto wystawę prac 
z rękodzieła ludowego z konkursu pn. „Tradycje Wielkanocne na Kurpiach”. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli 
w okresie zbliżających się świąt Wielkanocnych stawia sobie za cele ochronę i rozwój tożsamości kulturowej 
regionu. Popularyzując wśród młodego pokolenia sztukę ludową pragnie wprowadzić w ich świat wartości, jakim 
jest własny region „Mała Ojczyzna” i jego dziedzictwo kulturowe. Na posiedzeniu w dniu 21.03.2012r. komisja 
w składzie: - Przewodniczący – Wiesława Pawlak – etnograf Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży 

- Teresa Pardo – znawca folkloru kurpiowskiego 

- Iwona Potaś – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli 

Do konkursu pn. „Tradycje Wielkanocne na Kurpiach” przystąpiła ogółem 87 osób ze szkół podstawowych, 
gimnazjum i szkół średnich z powiatu kolneńskiego. Wpłynęło 228 prac ze Szkół Podstawowych tj. z Turośli, 
Ptaków, Lemana, Łachy, Czerwonego; z Gimnazjum z Turośli oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych I Liceum 
Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Turośli. Dostarczone prace mieszczą się w tradycji regionu, 
reprezentują wysoki poziom artystyczny i ciekawe rozwiązania plastyczne. W konkursie zostało nagrodzonych 77 
osób, a wyróżnionych 16. Nagrodzone przez komisję konkursową prace, wybrane z pośród wielu przedstawionych, 
stanowią wzór do naśladowania w kontynuowaniu tradycji Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Jasno sprecyzowane 
wymogi regulaminowe w dziedzinie pisanek, palm wielkanocnych, bukietów, kierców i wycinanek oraz 
systematyczność coroczna konkursów przynosi efekty w postaci ilości dostarczonych prac i wyższego poziomu 
zgodnie z tradycją regionu. Komisja z satysfakcją podkreśla wykonanie dużej ilości bukietów i pisanek oraz ich 
ogólnie wysoki poziom. 

17. Jak co roku przed Świętami Wielkanocnymi dzieci i młodzież szkolna spotkała się w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Turośli, aby  pod kierunkiem instruktorów ośrodka malować pisanki i robić palmy wielkanocne. 
W pierwszych dniach zajęć, osoby biorące w nich udział , miały możliwość nauczyć się różnych technik 
wykonywania kwiatów z bibuły. Z gotowych kwiatów i borówki plotły małe palemki, które mogły później zabrać 
do domu. Efekty ich twórczości można było podziwiać w kościołach w Niedzielę Palmową. Kolejne dni zajęć 
poświęcone były na pisankę. Do robienia pisanek wykorzystały dwie techniki; batiku i skrobania. Pierwsza z nich 
to malowanie woskiem. Dzieci i młodzież z precyzją i uwagą nakładały szpileczką gorący wosk pszczeli na jajka 
tworząc tradycyjne wzory. Następnie zanurzały je w barwniku. Po wyschnięciu pod wpływem temperatury 
usuwały wosk miękką ściereczką, ukazując różne motywy. Mimo trudności w nakładaniu wosku na jajko, dzieci 
były bardzo zachwycone z efektów swojej pracy. Druga technika polega na wyskrobywaniu nożykiem wzorów na 
wcześniej ugotowanym jajku tzw. kraszance. Wykorzystując rady pracowników ośrodka oraz własną pomysłowość 
uczestnicy zajęć tworzyli przeróżne wzory na jajkach. Metoda ta wymaga szczególnej ostrożności ponieważ 
kraszanka może pęknąć podczas wyskrobywania. Takie zajęcia to doskonały sposób na kultywowanie tradycji 
ludowej w połączeniu z fantastyczną zabawą. W zajęciach wzięło udział około 15 osób. 

18. W niedziele 15 kwietnia w Ostrołęckim Centrum Kultury spotkali się kurpiowscy artyści. Występy zostały 
przygotowane w ramach XXIX  Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. Zjawili się tam Kurpie  nie tylko 
z regionu ostrołęckiego ale także podlaskiego i warmińsko mazurskiego. Wśród 50 grup z różnych regionów, swoje 
umiejętności zaprezentowały również zespoły i soliści z Gminy Turośl. W kategorii Grup Śpiewaczych wystąpiły: 

- Zespół Śpiewaczy z Turośli 

- Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy 

- oraz grupa śpiewacza dziewcząt z zespołu „Turoślanie”

W kategorii solistów wystąpiła Pani Honorata Ruszczyk z Nowej Rudy. Zajęła ona I miejsce. 
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Po swoich występach, każdy z uczestników był zaproszony na smaczny poczęstunek. 

Spotkanie to było okazją do skonfrontowania efektów pracy instytucji kultury z terenu Kurpiowskiej Puszczy 
Zielonej i placówek oświatowych. 

19. Dnia 27.04.2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli odbyło się podsumowanie konkursu 
plastycznego pn. „Jan Paweł II w pamięci Polaków”. Celem konkursu jest utrwalenie w pamięci sylwetki 
największego Polaka oraz wartości związanych z działalnością Jana Pawła II oraz pobudzenie aktywności twórczej 
w dziedzinie plastyki. 

Na posiedzeniu w dniu 24,04.2012 roku jury w składzie: 

- przewodniczący – Andrzej Żmuda – magister wychowania artystycznego z ROK w Łomży, 

- członek – Izabela Cierpikowska – instruktor plastyki w ROK w Łomży, 

- członek – Walentyna Sawicka – artysta plastyk, 

- członek – Iwona Potaś – dyrektor GOK w Turośli. 

Do konkursu pn. Jan Paweł II w pamięci Polaków” przystąpiło ogółem 97 osób ze Szkół Podstawowych tj. 
w Turośli, Zabielu, Ptakach, Łasze, Wykowie, Stawiskach, Lemanie, Ksebkach, z Gimnazjum w Zabielu, Turośli, 
Stawisk oraz osoby dorosłe z Zabiela i Kolna. Ogółem wpłynęło 104 prac. Jury wyraziło zadowolenie z dużej ilości 
prac dostarczonych na konkurs. Podziękowała organizatorom za sprawne przeprowadzenie konkursu. 
Wychowawcom i opiekunom za jego rozpropagowanie i przygotowanie uczestników. Jury konkursu oceniając 
prace brało pod uwagę przede wszystkim zgodność prac z tematyką konkursu, staranność wykonania, 
różnorodność wykorzystanych technik plastycznych, kolorystykę, poprawną kompozycję oraz adekwatność 
użytkowych środków wyrazu artystycznego do wieku twórcy. Komisja wyraziła ogólne zadowolenie z wysokiego 
poziomu nadesłanych prac. Z nagrodzonych i wyróżnionych prac powstała wystawa, którą można  było obejrzeć do 
28.05.2012r. Wystawę zwiedziło 164 osoby. 

20. 13 maja 2012 roku zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli wzieli udział 
w Regionalnym Przeglądzie Kapel, Piesków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej. Organizatorem imprezy był 
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. W konkursie wzieło udział wielu wykonawców. Jury oceniło występy 
zespołów śpiewaczych, solistów, gawędziarzy, zespołów folklorystycznych, par tanecznych i kapel. Występy 
oceniane były pod kątem zgodności z tradycją. Komisja w składzie: 

- Józef Zyśk – przewodniczący 

- Wiesława Pawlak – członek 

- Edward Szabat – członek 

przyznała naszym zespołom następujące miejsca: 

W kategorii Zespołów Śpiewaczych dwa równorzędne I miejsca: Zespół Śpiewaczy z Turośli i Nowej Rudy. 
Wśród śpiewaków solistów I miejsce zajęła Eugenia Kuliś. W kategorii grupa taneczna zespół „Turoślanie” zajął 
I miejsce, natomiast grupa śpiewacza dziewcząt z zespołu „Turoślanie” wywalczyła II miejsce. W kategorii kapel 
I miejsce zajęła Kapela Jana Kani. 

W kategorii pary taneczne I miejsce zdobyli Grażyna Rolka i Sławomir Jesionowski, a para Karolina 
Bednarczyk i Patryk Rolka zajęli II miejsce. 

Komisja zakwalifikowała na XXXVI edycje  „W poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru” w Siemianówce 
zdobywców I miejsc z wyjątkiem osób występujących w kategorii: pary taneczne. Na Ogólnopolski Konkurs 
Zespołów Kurpiowskich odbywających się podczas XIX Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej 
w Nowogrodzie komisja kwalifikuje zdobywców I i II miejsc we wszystkich kategoriach. Wszyscy zdobywcy 
I miejsc otrzymali dyplomy i nagrody. 

21. 18 maja 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli odbyło się Spotkanie Studyjne. W dniach 18 – 
19 maja 2012 roku grupa 25 osób reprezentująca stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” 
uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym 
Płocku,  skupiającej w chwili obecnej 7 gmin z terenu powiatu kolneńskiego. Wyjazd miał na celu poznanie 
dobrych praktyk w zakresie projektów zrealizowanych w ramach Osi 4 Leader. 

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z projektami zrealizowanymi w Gminie Turośl na które zostało uzyskane 
dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013. Wójt Gminy Turośl opowiedział o zrealizowanych na terenie gminy dużych projektach inwestycyjnych. 
Gminny Ośrodek Kultury w Turośli również korzystał z dofinansowań na realizację wielu przedsięwzięć w ramach 
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Osi 4 Leader. Pani Iwona Potaś Dyrektor GOK zapoznała uczestników spotkania z rodzajami zrealizowanych 
programów przez ośrodek kultury. GOK zrealizował 6 projektów, tj.: Warsztaty etnograficzne – „Ocalić od 
zapomnienia – ginące zawody przystankiem dla przyszłości” – w 2010 i 2011 r. – wartość dofinansowania 11.387 
zł., Turoślańskie Prezentacje Kulturalne” – w 2010 r. – wartość dofinansowania 11.088 zł.,  Kartoflisko – 
dziedzictwo kulturowe i teraźniejszość – 2010 i 2011 roku – wartość dofinansowania 40.000 zł., Strój kurpiowski – 
tożsamością kurpiowską regionu” 2010 – 2011 r. Zakup strojów  ludowych – wartość dofinansowania 19.185 zł. 
Łączna kwota ubiegania się o dofinansowanie, w okresie programowania 2007 – 2013, przez GOK nie może 
przekroczyć 100.000 zł. Na niewykorzystaną, a możliwą do ubiegania się o dofinansowanie kwotę 18.340 zł. 
złożyliśmy w roku bieżącym wniosek na projekt „XX Kartoflisko – dziedzictwo kulturowe i teraźniejszość”. 
Wniosek ten został zakwalifikowany do dofinansowania i z pewnością zostanie zrealizowany w bieżącym roku. 

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja dorobku kulturalnego GOK w Turośli. Zaprezentowały się Zespoły 
Śpiewacze z Turośli i Nowej Rudy, Zespół Taneczny „Turoślanie” oraz pary taneczne Grażyna Rolka i Sławomir 
Jesionowski, Karolina Bednarczyk i Patryk Rolka. 

Po krótkiej prezentacji Wójt Gminy Turośl Piotr Niedbała oprowadził wszystkich uczestników spotkania po 
terenie obiektów zrealizowanych z funduszy unijnych. Na zakończenie spotkania goście mieli możliwość 
spróbowania regionalnych potraw kurpiowszczyzny tj. chleb ze smalcem, kiszone ogórki, rejbak oraz piwo 
kozicowe. 

Każdy z uczestników spotkania dostał pamiątkową ramkę z wycinanka kurpiowską. 

22. Dnia 27.05.2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował dla seniorów naszej gminy 
wycieczkę do Działdowa i Lichenia. Przygotowany został ciekawy program wyjazdu. Jako pierwsze odwiedziliśmy 
Działdowo. Zwiedziliśmy tam koszary wojskowe -  obóz przejściowy, który pełnił później rolę obozu zagłady. 
Miejsce dla nas bardzo ważne gdyż, przebywali  tam mieszkańcy naszej gminy. Podczas II wojny światowej 
Niemcy przeprowadzili „łapankę” na naszym terenie. Uprowadzili i wywieźli do obozu wiele osób. Wielu z nich 
straciło tam życie. Wśród nich bliscy i krewni uczestników naszej wycieczki. 
Odwiedziliśmy również cmentarz parafialny w Działdowie, na którym mieści się pomnik i mogiły ofiar terroru. 
Odmówiliśmy tam dziesiątkę różańca za dusze ofiar poległych. 

Następnie pojechaliśmy do Lichenia. Tam uczestniczyliśmy we mszy św. odprawianej w Bazylice, znajdującej 
się na terenie Sanktuarium Maryjnego.  Po mszy św. wszyscy spotkaliśmy się z przewodnikiem, który oprowadził 
nas po sanktuarium i pokazał najważniejsze miejsca. Zwiedziliśmy mi. Dom Papieski, Kościół Matki Boskiej 
Częstochowskiej, Kaplicę Św. Krzyża. W kolejnym punkcie  programu zobaczyliśmy  Licheńską Golgotę – 
miejsce przedstawiające drogę krzyżową Chrystusa.Golgota składa się z labiryntu przejść, grot, kapliczek, figur 
i płaskorzeźb. Nad całością góruje krzyż oraz postacie Matki Bożej i św. Jana. W drodze powrotnej zajechaliśmy 
do Lasu Grąblińskiego, położonego niedaleko Lichenia Starego gdzie w 1850r. pasterzowi Mikołajowi Sikatce 
trzykrotnie objawiła się Matka Boska Licheńska. Mimo dalekiej drogi i ilości poświęconego czasu na ten wyjazd, 
wszyscy uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni, a wielu z nich wyraziła chęć uczestnictwa w kolejnych 
wyjazdach. W wyjeździe wzięło udział 31 osób. 
23. 29 maja 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca. 
Mottem spotkania było hasło: „ Rodzice są najważniejszymi wychowawcami i nauczycielami dzieci”.Dzieci 
i młodzież przedstawiły dla swoich rodziców montaż słowno – muzyczny, który wcześniej przygotowały pod 
kierunkiem instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury.Również dzieci z zespołu pieśni i tańca „Turoślanie” 
działającego przy ośrodku kultury, po raz pierwszy miały okazję zaprezentować swoje umiejętności przed 
rodzicami na scenie.Dla gości przygotowany został też skromny poczęstunek przy którym z radością 
i zainteresowaniem oglądali występy swoich dzieci. 

Na koniec każdy z rodziców otrzymał od swojej pociechy mały upominek. 

Była to kompozycja kwiatowa wykonana na płycie CD. Kompozycje przygotowały dzieci podczas zajęć 
plastycznych w GOK – u. Spotkanie minęło w miłej atmosferze i można zaliczyć je do udanych. 

24. Dnia  05.06.2012 roku w Gminny Ośrodek Kultury w Turośli odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. 
Dla wszystkich uczestników imprezy zapewnione były różnorodne zabawy i konkursy mi. zabawy na piłkach, 
zbieranie prania, strzał na bramkę, wyścigi z szarfami 

Konkursy dały dzieciom wiele radości a ich dopełnieniem były słodkie nagrody. 

Dużą popularnością cieszyło się również karaoke oraz body painting (malowanie twarzy). 

Jednak główną atrakcją imprezy były bajki Juliana Tuwima i Jana Brzechwy w wykonaniu rodziców 
i pracowników GOK w Turośli tj. okulary, rzepka, w aeroplanie, kłamczuch, kokoszka smakosza. Rodzice 
i pracownicy grali jak zawodowi aktorzy i nie widać było po nich najmniejszej tremy. Dzieci swoimi uśmiechami 
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oraz gromkimi brawami nagradzały wykonawców przedstawienia co świadczyło o wspaniałej zabawie. Szczęście 
malujące się na twarzach dzieci były najlepszą zapłatą za trud wielogodzinnych prób w Ośrodku Kultury przed 
przedstawieniem.Zorganizowanie tego imprezy okazało się wspaniałą wspólną zabawą integracyjną. Dzieci miały 
również doskonałą okazję do wzajemnego poznania się, a nawet zawarcia nowych przyjaźni. W imprezie wzięło 
udział około 200 dzieci. 

25. Dnia 10 czerwca 2012 roku w Starym Dworze odbyły się IX Prezentacje Tradycji Ludowej Województwa 
Podlaskiego pn. „W Poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru”. Z Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli na konkurs 
zakwalifikowali się wszyscy zdobywcy pierwszych miejsc zajętych w Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków 
i Gawędziarzy Ludowych” w Zbójnej. Wystąpili tam reprezentanci naszej gminy tj. Zespoły Śpiewacze z Nowej 
Rudy i Turośli, Dziecięcy Zespół Tańca Kurpiowskiego „Turoślanie”, Kapela Jana Kani z Turośli oraz Solistka 
Eugenia Kuliś. Prezentacje zakończyły się dla nas wielkim sukcesem. Mimo licznej konkurencji wszyscy nasi 
artyści zajęli I miejsca. 

Konkurs miały na celu upowszechnienie i podtrzymanie autentycznego muzykowania, stylu śpiewania, gwary 
a przede wszystkim zachowania folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych. 

26, Dnia 17.06.2012 roku w Nowogrodzie podczas XVIII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej spotkali się  
pieśniarze, tancerze i gawędziarze aby zaprezentować ciekawe formy adaptacji folkloru kurpiowskiego. 

Wystąpiło tam wielu wykonawców a wśród nich nasi artyści z Turośli, którzy nie zawiedli i wszyscy zajęli 
czołowe miejsca. 

W kategorii zespołów śpiewaczych: 

- Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy – I miejsce, 

- Zespół Śpiewaczy z Turośli – II miejsce 

W kategorii zespołów folklorystycznych dziecięco – młodzieżowych: 

- Zespół Tańca Kurpiowskiego „Turoślanie” – II miejsce 

W kategorii zespołów śpiewaczych w grupie dziecięco – młodzieżowych: 

- Zespół Śpiewaczy „Turoślanie” – III miejsce 

W kategorii par tanecznych: 

- Grażyna Rolka i Sławomir Jesionowski oraz Karolina Bednarczyk i Patryk Rolka II miejsca, 

W kategorii solistów i śpiewaków w grupie dorosłych: 

- Eugenia Kuliś z Kruszy – I miejsce 

W kategorii Kapele: 

- Kapela Jana Kani z Turośli – I miejsce 

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody. 

Celem imprezy było propagowanie zwyczajów, obrzędów kurpiowskiej kultury ludowej, tradycyjnego 
muzykowania, stylu śpiewania, gwary oraz popularyzacji w społeczeństwie. 

27. Dnia 15.06.2012r w Gminnym Ośrodku Kultury i na terenie centrum rekreacyjno – wypoczynkowego 
w Turośli odbył się festyn rodzinny. Impreza zorganizowana została przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 
„Wspólna Sprawa” w Turośli przy współpracy tutejszej Szkoły Podstawowej. Stowarzyszenie wystąpiło z prośbą 
do Gminnego Ośrodka Kultury o pomoc w przeprowadzeniu imprezy. Ośrodek kultury chętnie włączył się do 
współpracy. 

Atrakcją jaką zapewnił było body – painting (malowanie twarzy). Wszystkie dzieci chętnie korzystały z tego 
stoiska, a na ich twarzach malowane były różno kolorowe postacie. 

Swoje umiejętności zaprezentowały również dziecięce zespoły działające przy GOK w Turośli. Dziecięcy zespół 
folklorystyczny „Turoślanie” którego kierownikiem jest Jan Kania zaśpiewał kilka pieśni kurpiowskich oraz 
zatańczył tradycyjne tańce kurpiowskie. Zespół instrumentalny pod kierownictwem Józefa Zawalich  zagrał na 
fletach i gitarze. 

Festyn ten był wspaniałą okazją do integracji społeczeństwa szkolnego. Wśród uczestników imprezy pozostawił 
wiele miłych i niezapomnianych wrażeń a Gminny Ośrodek Kultury w Turośli dzięki współpracy z inną instytucją 
wzbogacił własne doświadczenia. 
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28. Dnia 27.06.2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował III Warsztaty Etnograficzne pn. 
„Ocalić od zapomnienia – ginące zawody przystankiem dla przyszłości”. Zorganizowane warsztaty skierowane 
były przede wszystkim do dzieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Turośl oraz powiatu 
kolneńskiego. Pani Iwona Potaś – Dyrektor Ośrodka Kultury krótkim przemówieniem uroczyście rozpoczęła całą 
imprezę. Rozpoczęcie urozmaiciły też występy dziecięcych zespołów działających przy Gminnym Ośrodku 
Kultury tj. Zespół Tańca Kurpiowskiego i Zespół Śpiewaczy „Turoślanie”. Warsztaty odbyły się na terenie 
Gminnego Ośrodku Kultury. Tego dnia można było uczestniczyć w warsztatach sztuki ludowej prowadzonych 
przez najzdolniejszych, doświadczonych i pamiętających lokalną tradycję twórców ludowych. Zajęcia prowadzone 
były przez 16 twórców ludowych, którzy zapoznali zwiedzających z takimi dziedzinami jak: kowalstwo, wyroby 
z wosku, bursztyniarstwo, garncarstwo, pisankarstwo, plecionkarstwo, koronkarstwo, hafciarstwo, rzeźbiarstwo, 
bukiet na patyku, kierc, palma wielkanocna, zabawkarstwo drewniane,  pieczywo obrzędowe oraz wycinankarstwo. 
Czas nieubłaganie ucieka, a twórców ludowych ubywa i tylko poprzez tego typu spotkania można przekazać 
szczególnie młodym ludziom jak najwięcej wiadomości na temat technik wyrobu rękodzieła ludowego. Poprzez III 
Warsztaty Etnograficzne została przedstawiona geneza najstarszych zawodów rzemieślniczych na naszym terenie. 
Dzieci i młodzież została wprowadzona w świat wartości, jakim jest własny region i jego dziedzictwo kulturowe. 
Dzięki temu Gminny Ośrodek Kultury w Turośli pragnie zachować i reaktywować tradycyjne techniki wyrobu 
rękodzieła ludowego, które są cząstką kultury narodowej. W warsztatach wzięło udział 367 osób. Z warsztatów pod 
koniec sierpnia zostanie wydany folder. 

29. Dnia 08.07.2012 r. odbyły się Turoślańskie Prezentacje Kulturalne. Tradycyjnie jak co roku impreza odbyła 
się na placu boiska szkolnego. Organizatorami byli Wójt Gminy Turośl oraz Gminny Ośrodek Kultury w Turośli. 
Program imprezy był bardzo bogaty i różnorodny, każdy znalazł coś dla siebie. Dużą dawkę humoru dostarczył 
publiczności dobrze znany kabaret „Jurki”. Na scenie zaprezentowali się również : Zespoły Śpiewacze z Nowej 
Rudy, Turośli i Zbójnej; Zespół Folklorystyczny „Turoślanie” – działający przy GOK w Turośli, Zespół wokalny 
„Dominanta” i instrumentalny – działający przy GOK w Turośli; Jan Kania z kapelą; Solistka Honorata Ruszczyk 
z Nowej Rudy; Eugenia i Marian Kuliś z Kruszy; Daniel Lemański z Lemana; zespół „Demix” z Ciecior. 
Gościnnie wystąpiły również dzieci z zespołów „Kolorowy Tabor” ze Szkoły Podstawowej w Słuczu i „Magusie” 
ze Szkoły Podstawowej w Radziłowie. Kolorytu całej imprezie dodała atrakcja wieczoru – występ zespołu „Trzy 
Gitary”, jednego z najlepszych grup wykonujących przeboje Czerwonych Gitar i Trzech Koron. Zabawę ludową 
poprowadził zespół „Remix” z Turośli. W trakcie zabawy odbył się również pokaz „Magii i Iluzji” w wykonaniu 
Łukasza Grant, jednego z najbardziej cenionych polskich iluzjonistów w dzisiejszych czasach. Celem dorocznej 
imprezy była integracja gminnej społeczności, propagowanie muzyki i kultury kurpiowskiej, pielęgnowanie więzi 
międzyludzkich i zagospodarowania czasu wolnego. Wydarzenie to już na stałe wpisało się do kalendarza 
kulturalnego gminy i województwa. Tak więc kolejne prezentacje w Turośli już za rok, jak zawsze w drugą 
niedzielę lipca. 

30. Dnia 16.08.2012 roku pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli na zaproszenie profesora Doroty 
Sroczyńskiej przeprowadzili warsztaty tańca, śpiewu i sztuki kurpiowskiej. Warsztaty odbyły się w Państwowej 
Szkole Muzycznej w Łomży w ramach VII Ogólnopolskich Warsztatów Muzycznych dla uczniów i nauczycieli. 
Zajęcia przeprowadzone były w dwóch grupach wiekowych: młodsza od 7 do 13 lat, starsza od 14 do 22 lat. 
Warsztaty przeprowadzili: Iwona Potaś – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli – śpiew, Grażyna Rolka – 
kwiaty, Zofia Trzcińska – Parzych – kierc oraz Karolina Remiszewska – wycinanka. Uczestnicy zostali zapoznani 
z tajnikami powstawania rękodzieła ludowego, którego efektem były wykonane kwiaty. Zdobyli również wiedzę 
o tańcu kurpiowskim. Zostali zapoznani z krokami dwóch tańców – „Fafur” i „Gołąbek”. Pod kierunkiem Iwony 
Potaś - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli, uczestnicy warsztatów nauczyli się gwarą dwóch pieśni 
kurpiowskich tj. „Nie mój konik, nie mój” oraz „Niałam ogródecek”. Zdobyte umiejętności wokalne i taneczne 
zostały zaprezentowane podczas koncertu finałowego podsumowującego warsztaty. 

31. Dnia 25.08.2012 roku na zaproszenie Burmistrza Gminy Sokołów oraz Lokalnej Grupy Działania „Szlak 
Tatarski” zespoły śpiewacze z Turośli i Nowej Rudy działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli 
zaprezentowały kulturę kurpiowską podczas koncertu pt. „Kultura Łączy Narody”. Koncert odbył się podczas 
Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich. Głównym celem tej imprezy było złożenie hołdu Józefowi 
Konopackiemu, który był pomysłodawca i twórcą akademii. Jest to wyjątkowa impreza podkreślająca unikatową 
na skalę polską, kulturę i tradycję tatarów. Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich to na ogół weekend pełen 
koncertów, festynów, pokazów, spektakli i dobrej zabawy. Jest to także czas, w którym mogą zaprezentować się 
inne kultury. Taka szansę dostały nasze zespoły śpiewacze z Turośli i Nowej Rudy. Były to jedyne zespoły 
reprezentujące nasz region. Podczas występu zespoły wyśpiewały pieśni kurpiowskie. Zespołowi z Turośli 
przygrywała Kapela Jana Kani działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli. 
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32. Dnia 02.09.2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej zorganizował „Jesienne Prezentacje 
Kulturalne”. Jest to impreza rekreacyjna dla mieszkańców, promująca gminę i region kurpiowski. Stanowi przegląd 
dorobku artystycznego gminy oraz prezentacje folkloru kurpiowskiego – muzyki, śpiewu, tańca oraz prezentacje 
folkloru innego regionu czy innej narodowości. Impreza odbyła się na terenie boiska w Zbójnej. Na zaproszenie 
gospodarzy nasz ośrodek kultury reprezentowały Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy, Zespół Śpiewaczy z Turośli 
oraz Kapela Jana Kani. Każdy z zespołów zabawił publiczność prezentując pieśni kurpiowskie. Dla zespołu 
z Turośli przygrywała kapela kurpiowska. Występ naszych artystów spotkała się z miłym przyjęciem i została 
nagrodzony gromkimi brawami. Po występie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczystą kolację. 

33. Dnia 09.09.2012 roku na terenie Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Ptakach nad rzeką Pisą odbyła się 
impreza plenerowa pn. „XXII Kartoflisko – dziedzictwo kulturowe i teraźniejszość” Impreza organizowana jest 
cyklicznie przez Wójta Gminy Turośl i Gminny Ośrodek Kultury w Turośli, która gromadzi publiczność z terenu 
Gminy Turośl oraz sąsiednich  gmin i powiatów. 

Program imprezy był bogaty i różnorodny, wystąpiły m.in.: Zespoły Śpiewacze z Nowej Rudy, Turośli, Zbójnej, 
solistka Honorata Ruszczyk z Nowej Rudy, Zespół tańca kurpiowskiego „Turoślanie”, Kapela Kurpiowska Jana 
Kani,   dziecięcy zespół wokalny  „Dominanta” działający  przy GOK w Turośli. Dużą dawkę humoru dostarczył 
publiczności dobrze znany kabaret „Ciach”, a atrakcją wieczoru był zespół „Independent”. Muzyka zespołu to 
wybuchowa kompilacja pop-rock oraz przestrzennych dźwięków. Zabawę ludową poprowadził zespół  „REMIX” 
z Turośli. W trakcie zabawy  odbył się również tradycyjnie pokaz sztucznych ogni. 

Imprezie jak zawsze towarzyszył kiermasz sztuki ludowej, degustacja potraw regionalnych, przeprowadzone 
zostały konkursy kartoflane i na największego znalezionego grzyba. W IX edycji  konkursu kartoflanego  nagrody 
ufundował Gminny Ośrodek Kultury w Turośli. Nagrodzonych zostało 10 osób, a główną nagrodę w postaci 
odkurzacza odebrała Celina Andrzejczyk z Potasi za ziemniak o wadze 0,852 kg, II miejsce zajął Ryszard 
Jackiewicz z Czerwonego za ziemniak o wadze 0,838 kg, natomiast III miejsce zajął Jacek Ugniewski z Łachy za 
ziemniak o wadze 0,792 kg. 

Celem dorocznej imprezy  jest integracja gminnej społeczności, propagowanie muzyki i kultury kurpiowskiej, 
pielęgnowanie więzi międzyludzkich. Wydarzenie to już na stałe wpisało się do kalendarza kulturalnego gminy 
i województwa. Tak więc kolejne Kartoflisko w Ptakach już za rok, jak  zawsze w drugą niedzielę września. 

Impreza  współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

33. Dnia 20.09.2012 roku odbyło się „Małe Kartoflisko” zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Turośli. Impreza odbyła się na placu koło Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli. Tradycyjnie płonęło ognisko, 
przy którym pieczono kiełbaski i ziemniaki, popijając woda cebulowa. Pogoda dopisała i przybyłe licznie dzieci 
ochoczo brały udział w zorganizowanych konkursach i zabawach na świeżym powietrzu. Każdy z uczestników 
zabaw dostał słodki upominek. Przez cały czas trwania imprezy przygrywała muzyka, a uśmiechnięte twarze dzieci 
świadczyły o dobrej zabawie. O udanym spotkaniu dowodziła również frekwencja, w imprezie wzięło udział około 
40 dzieci i rodziców. 

34. Dnia 18.10.2012 roku w godzinach popołudniowych pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli 
wraz z dziećmi odwiedzili groby „Nieznanego żołnierza” z okresu II Wojny Światowej. Mogiły znajdują się 
w Turośli na terenie pobliskiego lasu. Spoczywają tam ciała sowieckich żołnierzy, którzy zostali rozstrzelani przez 
Niemców w sierpniu 1941 roku. Obok grobów znajduje się jeszcze jedna mogiła należąca do żony jednego z nich. 
Dzieci zapaliły na grobach pamiątkowy znicz, oraz zapoznały się z historią z okresu II Wojny Światowej. Celem 
wycieczki było uporządkowanie grobów oraz uświadomienie dzieciom jak ważna jest pamięć o zmarłych. 
W wycieczce wzięło udział 10 osób. 

35. Dnia 20.10.2012 roku Zespoły Śpiewacze z Turośli i Nowej Rudy działające przy GOK w Turośli wzięły 
udział w uroczystości obchodów XX-lecia działalności Zespołu Śpiewaczego ze Zbójnej. Zespół od założenia 
pracuje pod kierunkiem artystycznym Teresy Pardo. Jest oddanym programatorem folkloru kurpiowskiego. 
Uczestnicy w różnych imprezach kulturalnych. W swoim dorobku działalności otrzymał już między innymi 
nagrodę od Województwa Łomżyńskiego, Starosty Łomżyńskiego oraz dyplom Ministra Kultury za systematyczną 
działalność na polu upowszechniania dziedzictwa kulturowego. Uroczystość obchodów XX-lecia działalności 
Zespołu Śpiewaczego ze Zbójnej rozpoczęła się msza świętą. Kolejnym punktem imprezy była prezentacja 
wybranych pieśni przez jubilatów. Na pamiątkę rocznicy działalności Zespołu Śpiewaczego ze Zbójnej Zespoły 
z Turośli i Nowej Rudy wręczyły jubilatom własnoręcznie wykonane róże z bibuły. 
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36. W dniu 12.11.2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w ramach obchodów 94 rocznicy odzyskania 
niepodległości zorganizował uroczystą wieczornicę. Dzieci i młodzież zaprezentowały montaż słowno – muzyczny 
złożony z wierszy i pieśni patriotycznych.  Kierownikiem artystycznym była pani Grażyna Rolka pracownik 
Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli. Mottem uroczystości było: „Czynem zbrojnym budzili Polskę”. Celem 
spotkania było uczczenie pamięci tych którzy walczyli o wolną Polskę z okupantami. Po zakończeniu części 
artystycznej pani Iwona Potaś dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli zaprosiła wszystkich na skromny 
poczęstunek. Podniosły nastrój udzielił się wszystkim zgromadzonym. W uroczystości wzięło około 60 osób. 

37. 15.11.2012 roku odbył się konkurs „Wiem wszystko o kurpiowszczyźnie”. Pod taką nazwą odbyła się 17 
listopada XXV już edycja konkursu, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Turośli. W konkursie 
wzięło udział 21 osób z 6 szkół podstawowych i gimnazjum z gminy Turośl. Oceniano nie tylko przygotowanie 
merytoryczne uczestników, ale także ich zdolności wokalne w dziedzinie folkloru. Komisja w składzie: Wiesława 
Pawlak - przewodnicząca – starszy etnograf Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży, Urszula Kuczyńska – 
kierownik Skansenu Kurpiowskiego im. A. Chętnika w Nowogrodzie i Iwona Potaś – dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Turośli – była pełna uznania dla opiekunów, którzy przygotowali młodzież do konkursu, oraz dla 
organizatorów za sprawne i profesjonalne jego przygotowanie. Pogratulowała także wszystkim uczestnikom 
konkursu biegłej znajomości historii, kultury, zwyczajów i obrzędów Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.  Taki sposób 
poszerzania wiedzy o regionie oraz konfrontacja jej podczas konkursu gwarantuje, że jego uczestnicy będą znali 
korzenie i historię swojej małej ojczyzny. Atrakcyjne nagrody przypadły zwycięzcom. W kategorii szkoła 
podstawowa: I miejsce –  Majka Cieloszczyk, Gabriela Romankiewicz, Natalia Bałdyga – SP w Łasze; II miejsce – 
Konrad Olszewski – SP im. Stanisława Krupki w Lemanie; III miejsce – Justyna Charubin– SP im. Marii 
Konopnickiej w Ptakach. W kategorii gimnazjum: I miejsce –  Alicja Lemańska; II miejsce – Monika 
Romankiewicz; III miejsce – Martyna Koszewska – Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama 
Mickiewicza w Turośli. 

38. Dnia 22.11.2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował Zabawę Andrzejkową dla 
seniorów. Odbyła się ona na sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli. Seniorzy jak zawsze 
spotkali się w miłej i ciepłej atmosferze przy dźwiękach tradycyjnej muzyki ludowej. Nie zabrakło wspólnych 
tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły promienne uśmiechy na twarzach uczestników. Spotkanie to 
było okazją do wspomnień z lat młodości. Oprawę muzyczną zapewniła Kapela Jana Kani. Każde takie spotkanie 
to dobry sposób na urozmaicenie jesieni życia tutejszych seniorów. W imprezie wzięło 25 osób. 

39. W dniach 28 – 29.11.2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizowała Andrzejki dla dzieci 
i młodzieży z terenu gminy Turośl. 28 listopada w spotkaniu wzięły udział starsze dzieci. Organizatorzy 
przygotowali dla nich szereg rozmaitych wróżb i zabaw odpowiednio dla każdej z grup wiekowych. Było 
tradycyjne lanie wosku, przebijanie serc szpileczką, wróżby z butami. Były również zabawy tj. tańce w kółku, 
pociąg, zabawy z chustą animacyjną. Każdy uczestnik za udział w zabawach dostał słodki upominek w postaci 
cukierka. Podsumowaniem dnia była zabawa taneczna. 29 listopada Gminny Ośrodek Kultury odwiedziły 2 grupy 
dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej z Turośli. Dla nich również przygotowano szereg wróżb 
i zabaw. Maluchy mogły miedzy innymi poznać zawody, które będą wykonywać w przyszłości, a także poznać 
imię swojej przyszłej sympatii. Na koniec przedszkolaki chętnie wzięły udział w zabawach w rytmie muzyki 
tanecznej. Najmłodsi również otrzymali słodkie upominki w postaci cukierków. W imprezach andrzejkowych 
wzięło udział około 75 dzieci. 

40. Dnia 04.12.2012 roku w Turośli odbyła się konferencja pn. II Forum Kurpiowskich Stowarzyszeń 
Regionalnych i Ośrodków Kultury. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli wraz z Związkiem Kurpiów w Ostrołęce 
zorganizował forum pod hasłem „Co Kurpiom najbardziej dziś potrzebne?”. Konferencja rozpoczęła się 
powitaniem uczestników przez panią Iwonę Potaś dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli, która również 
przedstawiła krótka prezentację Gminy Turośl oraz zapoznała gości z działaniami GOK-u prowadzonymi 
w zakresie edukacji regionalnej dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W trakcie spotkania swój referat przedstawił pan 
Leszek Czyż dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie, „Po co Kurpsiom jech mowa?” 
Referat był początkiem dyskusji podjętej przez przybyłych gości o tym, co dla mieszkańców Kurpiowskiej Puszczy 
Zielonej jest ważne i w jakim kierunku powinni dążyć, aby zachować kulturę, mowę i obyczaje swych przodków. 
Tematem spotkania było przede wszystkim rozmowa o dialekcie kurpiowskim opracowanym przez profesora 
Uniwersytetu Warszawskiego Jerzego Rubach, którą poprowadził Prezes Związku Kurpiów Pan Mirosław Grzyb. 
Na zakończenie konferencji, w której udział wzięło 30 osób, Gminny Ośrodek Kultury w Turośli przygotował dla 
uczestników poczęstunek. Swoje refleksje nad jakże ważnym tematem dla Kurpi oraz słowa uznania dla 
organizatora zgromadzeni goście zapisali się w kronice Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli. 
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41. Dnia 13.12.2012 roku odbyło się spotkanie wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury. Jak co roku miesiąc 
grudzień jest okresem spotkań i składania życzeń. Świąteczna atmosfera udziela się wszystkim. Nawiązując do 
tradycji Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli zorganizował spotkanie opłatkowe dla członków Zespołów 
Śpiewaczych z Turośli i Nowej Rudy działających przy ośrodku. W wieczerzy wigilijnej wzięli udział zaproszeni 
goście: Wójt Gminy Turośl pan Piotr Niedbała, organista z Turośli pan Andrzej Męczkowski, ks. Adam 
Wasilewski oraz Proboszcz Parafii Turośl ks. Zbigniew Kaczmarski, który po odczytaniu krótkiej modlitwie złożył 
wszystkim świąteczne życzenia. W wyjątkowym, wigilijnym nastroju wszyscy zasiedli do wieczerzy. Szczególny 
nastrój spotkaniu nadały śpiewne kolędy, zarówno te popularne i ogólnie znane jak też te ludowe, kurpiowskie, 
„odkurzane” ze starych śpiewników naszych przodków. W trakcie Wieczerzy Wigilijnej Wójt Gminy Turośl pan 
Piotr Niedbała wręczył członkom zespołów śpiewaczych nagrody za wkład włożony w kultywowanie 
i pielęgnowanie kultury kurpiowskiej. Pani Iwona Potaś dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli, gratulując 
nagród, podziękowała wszystkim za kolejny rok owocnej współpracy i zaangażowanie w podtrzymywanie tradycji 
regionu. Świąteczny nastrój udzielił się wszystkim uczestnikom. 

42. Dnia 20.12.2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował spotkanie opłatkowe dla dzieci 
i młodzieży z kół zainteresowań. Spotkanie rozpoczęło się od zaśpiewania kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Następnie 
została odczytana Ewangelia według św. Łukasza. Po wysłuchaniu modlitwy pracownicy GOK i dzieci podzielili 
się opłatkiem, życząc sobie wszystkiego najlepszego w nadchodzącym nowym roku. Na zakończenie zaśpiewane 
zostały kolędy oraz pastorałki przy akompaniamencie gitar, na których grali instruktorzy GOK pani Renata 
Bednarczyk oraz pan Józef Zawalich. Całe spotkanie przebiegło w ciepłej, miłej atmosferze co nadawało mu 
świąteczny nastrój. W spotkaniu wzięło udział 24 osoby. 

43. Dnia 25-26.12.2012 roku Kolędnicy w Gminie Turośl. Od 2003 roku powrócił do Turośli staropolski 
zwyczaj chodzenia z „Herodami”. Scenariusz bożonarodzeniowego obrzędu powstał w oparciu o wspomnienia 
Pana Henryka Potasia z Turośli, na prośbę Pani Iwony Potas dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli. 
Dzieci wyruszyły kolędować w drugi dzień Świat Bożego Narodzenia. Śpiewem i barwnymi strojami podkreślili 
nastrój świąteczny w wielu domach zbierając przy tym dużo słodkości i innych fantów w ramach podziekowań. 

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, 
plastycznym, 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 Sklepiku. Sklepik posiada w swoim asortymencie 
podstawowe artykuły spożywcze. Celem działania tego przedsięwzięcia było odciągnięcie młodzieży i dzieci od 
lokali, gdzie są sprzedawane napoje alkoholowe. Dodatkowo mogą spędzić wolny czas w sposób kulturalny 
i zaplanowany. 

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. Z gry w bilarda skorzystało 826 osoby, to średnio w miesiącu 
skorzystało 69 osób, a w grę w tenisa stołowego skorzystało 729 osób. 

Gminny Ośrodek Kultury posiada kawiarenkę internetową na 6 stanowisk która umożliwia wszystkim chętnym 
bezpłatne korzystanie z komputerów. Dzieci, młodzież i dorośli 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 kawiarenki 
internetowej skorzystało 2366 osób w tym dzieci i młodzież w wieku powyżej 15 lat – 416 osób, średnio w ciągu 
miesiąca przez cały rok skorzystało 197 osób. 
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Bardzo ważną formą działalności w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli                    są organizowane wystawy 
promujące przepiękną kulturę i sztukę kurpiowską, które są cząstką kultury narodowej w społeczeństwie, a także 
wśród odwiedzających nasz turystów. Zorganizowaną wystawę zwiedziło 448 osób. 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli w ramach kółka plastycznego zorganizowano również zajęcia dla 
dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Przedsięwzięcie to stało się trafne dla społeczeństwa, 
ponieważ dzieci poznają różne techniki plastyczne, rozwijają wyobraźnie, mają możliwość zapoznania się 
z różnymi materiałami plastycznymi. Czerpią radość z wykonanych przez siebie prac uwrażliwiają się na sztukę. 
Rodzice wyrażają swoje zadowolenie i z chęcią przyprowadzają swoje pociechy na spotkania z panią plastyczką. 
W zajęciach tych brało udział 14 dzieci. 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli dobywają się również zajęcia z tańca kurpiowskiego, które prowadzi 
Pan Jan Kania pracownik GOK w Turośli. Na warsztaty te przychodzą dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana 
Twardowskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Turośli.  Na zajęcia uczęszcza 26 osoby. 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli odbywają się również zajęcia z fitnessu. Są to niezwykle żywiołowe 
i intensywne zajęcia, podczas których pracuje całe ciało. Jeden trening obejmuje zarówno spalanie tłuszczu, 
rzeźbienie poszczególnych partii ciała oraz ich rozciąganie i modelowanie. Zainteresowanie taką formą spędzania 
wolnego czasu cieszy się ogromną popularnością, o czym świadczy wysoka frekwencją. W zajęciach uczestniczy 
20 osób. 

Kolejnymi zajęciami jakie są organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli są zajęcia muzyczne, 
które prowadzi Pan Józef Zawalich pracownik GOK w Turośli. Dzieci i młodzież uczęszczające na te zajęcia uczą 
się gry na pianinie oraz na gitarze. Odbywają się również próby zespołów: „Dominanta” oraz „Flowers”. Na 
zajęcia z nauki gry na pianinie uczęszcza 5 osoby, a na naukę gry na gitarze również 10 osoby. Zespół 
„Dominanta” składa się z 6 osób, a w skład zespołu „Flowers” wchodzi 4 osób. 

 

Wójt Gminy 

Piotr Niedbała
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Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 147/13 

Wójta Gminy Turośl 

z dnia 21 marca 2013 r. 

S P R A W O Z D A N I E  
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  

Biblioteka Publiczna Gminy Turośl za 2012 r.  

Przychody 

Treść 
Plan po 

zmianach Wykonanie % 

Stan rachunku na dzień 01-01-2012r 0,00 0,00  
Dotacja z UG Turośl 194068,00 194067,70 100 
Refundacja prac interwencyjnych z 2011r. – PUP 
Kolno 

857,88 857,88 100 

Dofinansowanie konkursu ,,Kurpie Zielone 
w Literaturze”

700,00 700,00 100 

Dotacja z Fundacji Orange ,,Orange dla 
bibliotek”

1325,32 1325,32 100 

Dotacja z Biblioteki Narodowej 3000,00 3000,00 100 
Razem: 199951,20 199950,90 100 

Koszty 

Treść Plan po 
zmianach Wykonanie % 

Wynagrodzenie osobowe pracowników 122425,00 122424,38 100 
Składki na ubezpieczenie społeczne 22200,00 22166,69 100 
Składki na Fundusz Pracy 1900,00 1899,95 100 
Wynagrodzenia bezosobowe 1877,00 1877,00 100 
Zakup materiałów i wyposażenia 20650,00 20649,47 100 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
i książek 13068,00 13051,52 100 

Zakup czasopism 2700,00 2696,45 100 
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 333,00 333,02 100 
Zakup usług zdrowotnych 294,00 293,40 100 
Zakup usług pozostałych 3141,00 3140,23 100 
Zakup usług dostępu do Internetu 1950,00 1934,98 99 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii ruchomej 564,00 563,41 100 

Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1552,00 1551,71 100 

Podróże służbowe 1500,00 1331,91 89 
Różne opłaty i składki 1500,00 1499,95 100 
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Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 3897,20 3897,13 100 

Szkolenia pracowników 400,00 249,00 62 
Stan rachunku na dzień 31-12-2012 0,00 0,00  
Razem: 199951,20 199560,20 100 

Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Turośl 
na dzień 31.12.2012r. 

L.p.
 Rodzaj zobowiązania Kwota        

ogółem 
W tym 

wymagalne Uwagi 

Rozrachunki publicznoprawne z ZUS w tym:    
składka na ubezp. Społeczne - płatnik 1836,80 0  
składka na ubezp. Społeczne - ubezpieczony 1384,42 0  
składka na ubezpieczenie zdrowotne 784,2 0  

1. 

składka na Fundusz Pracy 154,60 0  
2. Rozrachunki z budżetami z tytułu podatku 

dochodowego od osób fizycznych 642,00 0  
3. Dostawy i usługi 0 0  
4. Kredyty i pożyczki 0,00 0  
5. Zobowiązania wbec pracowników 0,00 0  
6. Pozostałe zobowiązania 0,00 0  

 Razem: 4802,02 0  

Wykaz należności Biblioteki Publicznej Gminy Turośl 
na dzień 31.12.2012r. 

L.p.
 Rodzaj należności Kwota       

ogółem 
W tym 

wymagalne Uwagi 

1. Należności z tytułu refundacji prac 
interwencyjnych - PUP w Kolnie 0,00 0  

2. Pozostałe należności 0,00 0  

 Razem: 0,00 0  
CZĘŚĆ .
opisowa 

Biblioteka Publiczna Gminy Turośl z siedzibą w Turośli, ul. Akacjowa 2 jest 

samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod nr 
1/92 i posiada osobowość prawną. 

Na sieć biblioteczną składa się: Biblioteka Publiczna Gminy Turośl oraz 2 filie biblioteczne /FB Leman i FB 
Łacha/. W 2012 r. zakupiono nowe lady biblioteczne do BPG Turośl i FB Leman. (łączna kwota 4513 zł). Ponadto 
do FB Leman zakupiono 2 fotele obrotowe i odkurzacz, a do BPG Turośl projektor i ekran ścienny. 

W 2012 roku do bibliotek wpłynęło ogółem 812 wol. (wzrost o 118 wol. w stosunku do 2011 roku) na kwotę 
15482,15 zł. 

w tym: 

z zakupu ze środków samorządowych – 493 wol. na kwotę 10051,52 zł 

z zakupu z dotacji M K –  –  150 wol. na kwotę 3000 zł 
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z darów od sponsorów i czytelników otrzymaliśmy - 139 wol. na kwotę 2141,41zł 

zwroty za zagubione – 30 wol. na kwotę 289,22 zł 

Łącznie, zakupiono do bibliotek 643 książki na ogólną kwotę 13051,52 zł. 

Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców wyniósł 13,2 wol., na 1 czytelnika – 0,86 wol. 

W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek”otrzymaliśmy 3000,00 zł. 

Zakupiono 150 wol. nowości wydawniczych. 

W tym: BPG Turośl 87 wol. na kwotę 2034,07 zł 

FB Leman 42 wol. na kwotę 626,96 zł 

FB Łacha 21 wol. na kwotę 338,97 zł 

W ciągu roku ubyło 278 wol. 

w tym : - nieodnalezione – 82 wol. 

- zniszczone – 167 wol. 

- niezwrócone – 29 wol. 

Zbiory ogółem na koniec 2012 roku wynoszą 25887 książek, co stanowi 532 wol./ 100 mieszkańców. 
Statystyczny mieszkaniec gminy miał do dyspozycji 5,3 wol., zaś na jednego czytelnika przypadało 34,6 książki. 

Zaprenumerowano 22 tytuły, o 1 mniej w porównaniu do roku ubiegłego. 

Liczba tytułów czasopism bieżących wynosi 28. 

W bibliotekach na terenie Gminy Turośl zarejestrowano 749 czytelników (o 21 mniej niż w 2011 r.), którym 
wypożyczono 14359 książek (wzrost o 140 wypożyczeń.) 

Liczba czytelników na 100 mieszkańców wynosi 15,4, a średnia aktywność czytelników kształtowała się na 
poziomie 19,2 wol. 

Liczba wypożyczeń księgozbioru i udostępnień na miejscu wynosi 298,8 wol./ 100 mieszkańców. 

Struktura czytelników pod względem wieku i zajęć przedstawia się następująco: 

wg wieku: wg zajęć: 

1/ do lat 5 - 21 M - młodzież ucząca się 420 

2/od 6-12 lat - 272 S - studenci 57 

3/ 13-15 lat - 74 U - pracownicy umysłowi 92 

4/ 16 – 19 lat - 58 P - pracownicy fizyczni 24 

5/ 20 – 24 lat - 79 R - rolnicy 38 

6/ 25 – 44 lat - 139 I - inni zatrudnieni 8 

7/ 45 – 60 lat - 72 Nz - nie zatrudnieni 110 

8/ pow. 60 lat - 34 

Wypożyczenia kształtowały się następująco: 

- literatury pięknej dla dorosłych – 4285 (wzrost o 136 wol.) 

- literatury pięknej dla dzieci – 8027 (wzrost o 256 wol.) 

- literatury innej – 2047 (spadek o 252 wol.) 

- czasopism bieżących – 994 (wzrost o 37egz.) 

Prezencyjnie udostępniono użytkownikom 190 wol. księgozbioru podręcznego i 908 czasopism bieżących oraz 
udzielono 337 informacji. Czytelnie odwiedziło 3841 osób w tym 2651 użytkowników Internetu. 
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W porównaniu do roku 2011 liczba odwiedzin w bibliotece wzrosła się o 362 i wynosi 7792, a w czytelniach 
o 1022. Ogółem liczba odwiedzin wyniosła 11633. 

Biblioteki prowadzą kartotekę regionalno-tekstową, w której na bieżąco gromadzone są artykuły z prasy 
dotyczące naszej gminy. 

Biblioteki na terenie Gminy Turośl nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Książki dla osób 
niepełnosprawnych i trzeciego wieku donoszone są do domu przez bibliotekarzy lub innych członków rodziny. 

BPG Turośl prowadzi punkt książki mówionej. W 2012 roku zarejestrowano 10 czytelników, którym 
wypożyczono 18 książek mówionych (173 kaset) i 54 audiobooki  (71 płyty CD) , oraz 41 płyt z filmami 
i muzyką. 

Wszystkie placówki pracują na programie bibliotecznym LIBRA 2000, oraz MAK+ w wersji testowej do 
28 lutego 2013 roku. 

W BPG Turośl i FB w Lemanie księgozbiór w całości jest wpisany do komputera, natomiast w FB w Łasze 
32%. 

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 z programu dotacyjnego Instytutu 
Książki„Kraszewski. Komputery dla bibliotek”otrzymaliśmy 9997zł na zakup 4 komputerów do bibliotek. 
3 komputery stacjonarne do katalogów dla użytkowników bibliotek: BPG Turośl, FB Leman, FB Łacha. Do każdej 
placówki trafił jeden komputer wraz bezpłatnym oprogramowaniem Microsoft. Zakupiono również jeszcze 
1 komputer wraz z oprogramowaniem, do BPG Turośl dla bibliotekarza do obsługi bazy danych i katalogowania. 
W ramach dotacji do wszystkich komputerów zakupiono trzyletnią licencję programu antywirusowego. 

Łącznie w bibliotekach jest 12 zestawów komputerowych w tym: 7 dostępnych dla czytelników, 4 służy do prac 
w zakresie gromadzenia i opracowania i do ewidencji czytelników i wypożyczeń, a 1 do księgowości i prac 
biurowych. 

Wszystkie biblioteki mają podłączenie do Internetu i korzystają z poczty elektronicznej. 

BPG Turośl posiada własną stronę internetową http://www.bpgturosl.pl . 

Biblioteka wraz z filiami przystąpiła do bezpłatnego programu FunEngish.pl w bibliotece . Uczestniczy w nim 
58 dzieci, którzy w 2012 roku skorzystali z 555 lekcji. 

Bierzemy również udział w kampanii: Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu . W 2012 roku 
uczestniczyło 24 osoby. 

Ogółem z Internetu w 2012 roku skorzystało 2651osób, w tym: 2467 dzieci i 184 dorosłych. 

W ciągu roku elektronicznie udzielono 217 informacji. Uczniowie wykorzystują komputery do gier i do nauki 
języka angielskiego. 

W ramach programu„Akademia Orange dla bibliotek”otrzymaliśmy dotację w wysokości 1325,32 zł. Dotację 
wykorzystaliśmy na pokrycie kosztów abonamentu za Internet w BPG Turośl oraz filiach w Lemanie i Łasze. 
Zakupiono również modem do Internetu oraz program antywirusowy Kaspersky. 

Od sponsorów pozyskaliśmy 700 zł (BS Kolno – 400 zł i TUW w Ostrołęce – 300 zł) na konkurs recytatorski 
„Kurpie Zielone w literaturze”. 

Uczestniczyliśmy także w nieodpłatnych szkoleniach warsztatowych dla bibliotekarzy: z zakresu praktycznych 
aspektów ochrony danych osobowych w bibliotece i z obsługi systemu bibliotecznego MAK+  organizowanych 
przez Książnicę Podlaską. 

Ważniejsze działania związane z promocją bibliotek i czytelnictwa. 

1) . W czasie ferii zimowych wzięliśmy udział w projekcie Stowarzyszenia Nowe Horyzonty i Centrum 
Edukacji Obywatelskiej pt. „Ferie z filmem w bibliotece”. W BPG Turośl i FB Leman wyświetlono 6 filmów, 
które obejrzało 85 osób. 

2) . 14 marca 4 osobowa drużyna z BPG Turośl wzięła udział w „Konkursie wiedzy o wampirach” w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Kolnie. 

3) . 8 maja odbyły się eliminacje gminne konkursu recytatorskiego„Kurpie Zielone w literaturze”. Do konkursu 
przystąpiło 67 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej gminy. Najlepsi 
reprezentowali naszą gminę w finale międzygminnym w Myszyńcu w dniu 5 czerwca 2012 r. W kategorii 
gadki kurpiowskiej nasz reprezentant zajął 3 miejsce – Kacper Lemański ze Szkoły Podstawowej w Lemanie. 
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4) . 15 maja odbyło się pasowanie na czytelnika w BPG Turośl 33 uczniów klas pierwszych z Szkoły 
Podstawowej w Turośli, oraz 10 uczniów w Filii Bibliotecznej w Lemanie. Dzieci otrzymały dyplomy 
pasowania na czytelnika i zakładki do książek. 

Z tej okazji dzieci klas pierwszych i przedszkolaki obejrzały spektakl profilaktyczno-edukacyjny pt. 
„Magiczna księga czarodziejki Arielki” w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „MASKA” 
w Krakowie. 

5) . Przystąpiliśmy do akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Spotkania z głośnym czytaniem odbywają się raz 
w tygodniu pt. „Bajkowy Piątek”. Przychodzą na nie dzieci z przedszkola, oprócz czytanych książek czekają 
na przedszkolaków niespodzianki. 

W BPG Turośl odbyło się 29 spotkań, w których uczestniczyło 558 dzieci. 

W FB Leman odbyło się 26 spotkań, w których uczestniczyło 198 dzieci. 

6) . 6 grudnia w BPG Turośl odbyło się spotkanie autorskie z panią Katarzyną Enerlich, które w 50 % 
dofinansowała Biblioteka Powiatowa w Kolnie. W spotkaniu uczestniczyło 19 osób. 

Ponadto biblioteki prowadzą inne formy prac kulturalno-oświatowych adresowane do różnych grup wiekowych 
lokalnej młodzieży szkolnej m. in. lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne z dziećmi, montaże, przeglądy, gry 
i zabawy literackie, wieczory opowiadań. 

 

Wójt Gminy 

Piotr Niedbała
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Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 147/13 

Wójta Gminy Turośl 

z dnia 21 marca 2013 r. 

I N F O R M A C J A  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE TUROŚL  

Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku  

Mienie komunalne Gminy Turośl stanowią: 

L.p. Nazwa środka trwałego Wartość brutto w zł 
1. Grunty 206.105,27 
2. Budynki 12.561.199,19 
 - w tym budynki mieszkalne: 231.010,00 

3. Budowle 19.515.752,97 
4. Maszyny i urządzenia 736.616,86 
5. Środki transportu 2.864.133,67 
6. Pozostałe środki trwałe 1.277.719,65 

Razem:                  37.161.527,61 

1/ grunty – na ich wartość składają się: 

- grunty pod drogami; 

- grunty zabudowane i budowlane; 

- grunty rolne; 

- grunty leśne; 

- nieużytki; 

2/ budynki, które obejmują: 

- budynek obecnego Urzędu Gminy 

- budynek gospodarczy przy UG; 

- budynek po starym Urzędzie Gminy; 

- Gminny Ośrodek Kultury + zabytkowy Wiatrak, 

- Lecznica Zwierząt; 

- budynek Gimnazjum; 

- Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Turośli; 

- 5 budynków Szkół Podstawowych ( SP Turośl, SP Ptaki, SP Łacha, SP Leman oraz SP Ksebki); 

- 2 budynki zlikwidowanych szkół, całkowicie lub częściowo przekształconych na budynki mieszkalne (SP 
Wanacja,  SP Charubin); 

- Ośrodek Zdrowia w Turośli wraz z budynkiem gospodarczym; 

- Ośrodek Zdrowia w Lemanie wraz z budynkiem gospodarczym; 

- garaże komunalne dla autobusów szkolnych; 

- budynek hydroforni; 

- Oczyszczalnia Ścieków w Turośli; 

- Budynek Świetlicy Wiejskiej w Nowej Rudzie ; 

3/ budowle, to m.in.: 
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- studnia głębinowa wraz z ogrodzeniem; 

- wodociąg wiejski w Turośli; 

- oświetlenie uliczne; 

- Ośrodek Sportowo- Rekreacyjny w Ptakach; 

- drogi gminne, ulice, chodniki; 

- most w Potasiach; 

- most na rzece Pisa w Cieciorach; 

- transformator w Turośli; 

- kanalizacja sanitarna w Turośli; 

- centrum parkowe w Turośli z infrastrukturą towarzyszącą; 

- centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe w Turośli; 

- zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych w Turośli; 

- kompleks boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Orlik 2012”; 

- boisko trawiaste w Turośli; 

4/ środki transportu: 

- samochody OSP / 5 sztuk /; 

- samochody osobowe: /Daewoo Lanos, Toyota Auris, Citroen Xantia/; 

- sprzęt drogowy /równiarka, koparka, ciągnik i 2 przyczepy, pług odśnieżny- 2 szt./; 

- wóz asenizacyjny; 

- autobus „Autosan”; 

- autobus „Autosan H6-10”; 

- autobus „Lublin”. 

- autobus Autosan A0909L; 

- traktor – kosiarka p200107HRB 

5/maszyny i urządzenia: 

- kotły i maszyny energetyczne; 

- zespoły komputerowe, kserokopiarki; 

- sprzęt medyczny; 

6/  pozostałe środki trwałe to głównie wyposażenie biurowe , meble, drobny sprzęt gospodarczy. 

Zwiększenia w 2012 r.: 

- zakup i zamiana nieruchomości gruntowych na ogólną wartość 1.983,00 zł; 

- przyjęto do ewidencji drogę relacji Potasie-Cieciory o wartości 1.445.301,10 zł zł; 

- przyjęto do ewidencji sprzęt medyczny na wyposażenie Poradni „K” w Ośrodku Zdrowia w Turośli o wartości 
63.250,00 zł.; 

- zakupiono kocioł c.o. na oczyszczalnię ścieków o wartości 11.518,95 zł.; 

- zakupiono 3-wieżowy zestaw rekreacyjny do SP Turośl o wartości 34.576,53 zł; 

- zakupiono zestawy komputerowe do Szkół Podstawowych na ogólną kwotę 9.874,00 zł.; 

- zakupiono wyposażenie do UG Turośl oraz Szkół Podstawowych i Gimnazjum na ogólną kwotę 49.217,91 zł 

Zmniejszenia w 2012 r.: 

- sprzedaż i zamiana nieruchomości gruntowych na ogólną wartość 1.818,47 zł;; 

- likwidacja sprzętu będącego na wyposażeniu Ośrodka Zdrowia w Turośli na kwotę 33.408,38 zł; 
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- likwidacja (utylizacja) maszyn i urządzeń biurowych m.in. zestawów komputerowych na ogólną kwotę 
13.965,54 zł; 

- likwidacja wyposażenia UG Turośl oraz Szkół Podstawowych i Gimnazjum na kwotę 20.548,21 zł. 

Mienie komunalne w całości stanowi własność Gminy Turośl. 

Gmina nie posiada środków w użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziałów w spółkach ani akcji. 

Majątek Gminy Turośl służy w całości zaspokajaniu potrzeb społeczności gminnej. 

Według stanu na 31 grudnia 2012 r. uzyskano następujące dochody z mienia: 

- opłaty za zimna wodę i nieczystości płynne – 94.354,20 zł. 

- opłaty za najem lokali mieszkalnych i użytkowych -  213.175,27 zł. 

- opłaty za najem sprzętu komunalnego – 2.458,16 zł 

- sprzedaż mienia – 64.402,66 zł 

Zrealizowane dochody w całości zostały przeznaczone na jego utrzymanie. 

 

Wójt Gminy 

Piotr Niedbała
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