
 
 

O B J A Ś N I E N I A 
do  wykonania  budŜetu  Miasta  i  Gminy 

Zdzieszowice  za  2005r. 
 
 
 
 
     Dochody  za  2005r.  zostały  wykonane  w  135 % w  stosunku  do  planu. 
 Decyzjami  uprawnionych  organów  gminy  dotyczących  obniŜenia  maksymalnych  
stawek  podatków, udzielających  ulg, odroczeń, umorzeń  i  zwolnień  uszczuplono  
dochody  budŜetowe  o  2.678.271 zł. 
 
     Zaległości  na  dzień  31  grudnia  2004r.  wynoszą : 396.242 zł , co  stanowi  0,8 % 
naleŜnych  dochodów  budŜetowych  w  2005r. w  tym : 
 
1.w  dochodach  realizowanych  przez  Urzędy  Skarbowe  zaległości 
   wynoszą : 18.658 zł. 
 
2.w  dochodach  realizowanych  przez  tutejszy  Urząd  zaległości 
   wynoszą : 377.584 zł. w  tym : 
   zaległości  w  odsetkach  wynoszą : 92.504 zł 
 
     Największe  zaległości  występują :  
 
1.w dz.700 – Gospodarka  mieszkaniowa – 15.238 zł, co  stanowi  3,8 % zaległości 
   ogółem. 
 
     W  wieczystym  uŜytkowaniu  nieruchomości  zaległości  wynoszą : 760 zł.   
W  stosunku  do  jednej  osoby  toczy  się  postępowanie  egzekucyjne  w  Sądzie  
Rejonowym  w  Kędzierzynie - Koźlu  na  kwotę 52 zł. 
Pozostała  kwota  tj. 708 zł  stanowi  zaległość 10 osób : kwota  258 zł  to  zaległości 
4 osób , które  zmarły; 289 zł  stanowi  zaległość  4 osób, które  wyjechały za granicę.   
Na  dzień  28.02.2006r.  z tytułu  zaległości  wpłynęła  kwota  121 zł . Na  kwotę 39 zł 
wysłano  wezwanie  do  zapłaty.    
 
     W  dzierŜawie  gruntów  zaległości  wynoszą : 8.586 zł. Są  to  zaległości  5 osób . W  
stosunku  do  wszystkich  osób  toczone  jest  postępowanie  egzekucyjne  przed  Sądem  
Rejonowym   w  Kędzierzynie-Koźlu  oraz  w Strzelcach  Opolskich.  
 
     W  najmie  lokali  uŜytkowych  zaległości  wynoszą :1.172 zł. Jest  to zaległość 1 osoby, 
w  stosunku  do  której  toczone  jest  postępowanie  egzekucyjne  przed  Sądem  
Rejonowym  w  Kędzierzynie-Koźlu. Na  dzień  28.02.2006r.  z  tytułu  zaległości  
wpłynęła  kwota  12 zł  
 
Od  w /w  zadłuŜeń  zaległości  w  odsetkach  wynoszą : 4.720 zł. 
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2.w dz.750 – Administracja  publiczna – 3.250 zł, co  stanowi  0,8 %  zaległości   
   ogółem. 
PowyŜsze  zaległości  występują  w  mandatach. Na  całą  kwotę  zaległości  wystawiono  
tytuły  wykonawcze  do  komornika . 
 
 
3.w dz.756 – Dochody  od  osób  prawnych, od  osób  fizycznych  i  od  innych 
                      jednostek  nie  posiadających  osobowości  prawnej – 377.312 zł, co 
                      stanowi  95,2 %  zaległości  ogółem . 
  
1.w rozdz.75601 – wpływy  z  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  zaległości 
                                wynoszą : 18.623 zł, co  stanowi 4,7 %  zaległości  ogółem.  
                  
Zaległości  powyŜsze  występują  w  podatku  od  działalności  gospodarczej  osób 
fizycznych, opłacany  w  formie  karty  podatkowej. Są  to  dochody  realizowane  przez 
Urząd  Skarbowy. 
 
 
2. w  rozdz.75615 – wpływy  z  podatku  rolnego, podatku  leśnego, podatku  od  czynności 
                                 cywilnoprawnych , podatków  i  opłat  lokalnych  od  osób  prawnych  i    
                                  innych  jednostek  organizacyjnych  zaległości  wynoszą : 205.398 zł,   
                                 co  stanowi  51,8 %  zaległości  ogółem . 
 
     W  podatku  rolnym  zaległości  wynoszą : 44.547 zł. Na  kwotę  6 zł  wystawiono  tytuł  
wykonawczy. Pozostała  kwota  stanowi  zaległość  jednej  spółki. Tytuły  wykonawcze  z  
lat  1998-2003 na  kwotę : 44.541 zł  zostały  przez  komornika  sądowego  zwrócone  w  
związku  z  niewypłacalnością  spółki. W  tej  sprawie  zostało  wysłane  zawiadomienie  do  
Prokuratury  Rejonowej  w  Kędzierzynie- Koźlu  o  popełnieniu  przestępstwa. 
20.11.2003r.otrzymaliśmy  pismo  z  Prokuratury  informujące  nas  o  umorzeniu  
postępowania  przeciwko  jednemu  ze  wspólników  wobec  braku  ustawowych  znamion  
czynu  zabronionego.  
 
     W  podatku  od  nieruchomości zaległości  wynoszą : 102.595 zł, co  stanowi 25,9 % 
zaległości  ogółem. Do  28 lutego  2006r. została  wpłacona  kwota : 26.387 zł.  
Na  kwotę : 1.825 zł  wystawiono  tytuły  wykonawcze.  
        Zaległości  2  firm  będących  w  stanie  upadłości  wynoszą : 74.383 zł. Dotyczą  one             
lat 2000-2001 i 2005r. Kwota  zaległości  została  zgłoszona  na  listę  wierzytelności   
 
Od  naleŜności  wyszczególnionych  w/w  rozdziale  zaległości  w  odsetkach 
wynoszą : 58.245 zł 
 
3. w  rozdz.75616 – wpływy  z  podatku  rolnego, podatku  leśnego, podatku  od  spadku  i   
                                darowizn, podatku  od  czynności  cywilnoprawnych   oraz   podatków  i   
                                opłat  lokalnych  od  osób  fizycznych  zaległości  wynoszą : 153.291 zł,   
                                 co  stanowi  38,7 %  zaległości  ogółem . 
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Największe  zaległości  występują : 
 
1. w  podatku  rolnym i  w  podatku  od  nieruchomości  – 120.071 zł. w  tym  zaległości          
z  łącznego  zobowiązania  pienięŜnego  wynoszą : 70.676 zł; w  podatku  rolnym: 1.120 zł; 
w  podatku  od  nieruchomości : 48.275 zł 
Do  28  lutego  br.  została  wpłacona  kwota : 7.882 zł.  Na  kwotę 60.980  zł   
wysłano  wnioski  o  wpis  na  hipotekę, w  trakcie  przygotowania  o  wpis  na  hipotekę  są  
wnioski  na  kwotę 6.423 zł. Dokonano  odpisu  na  kwotę : 461 zł .Wystawiono  tytuły  
wykonawcze  na  kwotę : 42.270 zł.   
Pozostałe  zaległości  tj. 5.126 zł są  w  trakcie  wyjaśniania  lub  nie  do  ściągnięcia ( np. 
ustalanie  miejsca  pobytu, zgon  podatnika,  podatnik  przebywa  za  granicą.) 
Na  dzień  31  grudnia  2005r.zostały  załoŜone  hipoteki  na  kwotę 13.471 zł. 
     
2. w  podatku  od  posiadania  psa – 2.320 zł. 
Do  28  lutego br. wpłacono  kwotę 400 zł,  na  pozostałą  kwotę zaległości        
wystawiono  tytuły  wykonawcze.  
    
3. w  podatku  od  środków  transportowych – 1.339 zł 
 Do  28 lutego  2006r. wpłacono 528 zł , na  kwotę  811  zł  dokonano  odpisu. 

 
4. w  dochodach  realizowanych  przez  Urzędy  Skarbowe   tj. w  podatku 
 od  spadków  i  darowizn, w  podatku  od  czynności  cywilnoprawnych  zaległości 
 wynoszą : 24 zł. 

 
     Od  naleŜności  wyszczególnionych  w/w  rozdziale  zaległości  w  odsetkach 
wynoszą : 29.537 zł.  

 
     Analizując  powyŜsze  dane  naleŜy  stwierdzić , iŜ wysokość  zaległości  ogółem  za  
2004r.i 2005r. ulegają  zmniejszeniu   w  stosunku   do  roku  2003r.  

 
             Wykonanie   dochodów  w  poszczególnych  działach jest  zróŜnicowane. 
 

NajniŜsze   wykonanie  jest : 
 
1.w dz.700 rozdz.70005 § 0470 – wpłaty  z  opłat  za  zarząd, uŜytkowanie  i  uŜytkowanie  
wieczyste  nieruchomości – 48,8 % 
W  2005r.  został  zawyŜony  plan. 
 
2.w dz.700 rozdz.70005 § 0760 – przekształcenie  prawa  uŜytkowania  wieczystego  w  
prawo  własności – 34,6 %.  
Powodem  takiego  wykonania   jest  to  ,iŜ  ustawa o przekształceniu  ukazała  się  dopiero  
13 października  2005r. co  uniemoŜliwiło  przygotowanie  w  2005r. dokumentacji  
niezbędnej  do  przekształcenia.  
  
3.w dz.700 rozdz.70005 § 0870 – wpływy  ze  sprzedaŜy   składników 
majątkowych – 49,7 %. 
Nie  wykonano  planu, poniewaŜ  nie  udało  się  z powodu  braku  chętnych   sprzedać   
mieszkań  komunalnych oraz  sprzedano  nieruchomość  wycenioną  na  76.930 zł  z  99%     
bonifikatą.  
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3.w dz.756 rozdz.75601 § 0350 – podatek  od  działalności  gospodarczej  osób 
fizycznych  opłacany  w  formie  karty  podatkowej – 53,7 %. 
Burmistrz  nie  miał  wpływu  na  wyŜsze  wykonanie. Plan  przyjęto  na 
podstawie  wykonania  dochodów  za  2004r. Są  to  dochody  realizowane  przez 
Urząd  Skarbowy. 
 
4.w dz.756 rozdz.75615 § 0320 – podatek  rolny – 65 %. 
 PowyŜsze  wykonanie  spowodowane  jest : 
 - sprzedaŜą  gruntów  osobom  fizycznym,  
 - nowi  nabywcy  korzystają  z  ulgi,    
 -  zmiana  klasyfikacji  gruntów z  uŜytków  rolnych  na  inne 
 Z  w/w  powodów  wymiar  podatku  rolnego  w 2005 r. uległ  zmniejszeniu. 

 
5.w dz.756 rozdz.75616 § 0360 – podatek  od  spadków  i  darowizn – 73,1%  
Burmistrz  nie  miał  wpływu  na  wyŜsze  wykonanie . Plan  przyjęto  na 
podstawie  wykonania  dochodów  za  2004r. Są  to  dochody  realizowane  przez 
Urząd  Skarbowy. 

  
6.w dz.756 rozdz.75618 § 0410  – wpływy  z  opłaty  skarbowej  – 81,7 %, 
   
 Burmistrz  nie  miał  wpływu  na  wyŜsze  wykonanie. Dochody  były  planowane  na   
 podstawie  szacunków  i prognoz. 
 
 
7.w dz.801 rozdz.80104 – przedszkola  § 0830 – wyŜywienie - 85,9 % 
 PowyŜsze  wykonanie  spowodowane  jest  tym, iŜ  do  planu  wzięto  większą  liczbę   
 dzieci niŜ  faktycznie  uczęszczało.     

 
8.w dz.900 rozdz.90095 § 6299 – środki z funduszy  strukturalnych –  EFRR na  realizację  
projektu  pod  nazwą „ Tworzenie  warunków  rozwoju  przedsiębiorstw  na  terenie  strefy 
BOREK  w  miejscowości  Rozwadza”. 
Burmistrz  nie  miał  wpływu  na  wykonanie.  Do  dnia  31  grudnia  2005r. złoŜono  3  
wnioski  o  płatność  na   kwotę  679.478 zł. W  2005r.Opolski  Urząd  Wojewódzki  nie  
dokonał  przelewu  Ŝadnych  środków. Ze  względu  na  konieczność dokonania  zmian w  
realizowanych  zakresach  , nie  moŜliwe  było  rozliczenie  inwestycji  w terminie. Ostatni 
wniosek  o  płatność  został  złoŜony  10  lutego  2006r.  po  podpisaniu  aneksu Nr 2  z  
Wojewodą  w  dniu  8  lutego  br. Do  dnia  9  marca  2006r.  przekazano  na  konto  Urzędu  
640.630 zł   
       

 
 

Wydatki  zostały  zrealizowane  w  88,1 %  w  stosunku  do  planu. 
 
Wydatki  bieŜące  zostały  wykonane  w  94,8 %  natomiast  wydatki  inwestycyjne 
w  66,6 %. 

 
     Wiele  zadań  inwestycyjnych  ujętych  do  realizacji  w  budŜecie  roku  2005 
z  róŜnych  przyczyn   nie zostały  wykonane  bądź  wykonane  tylko  częściowo : 
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1.w dz.010 rozdz.01010 § 0650 – 26 %. 
 
Zadania  o  nazwie „Wykonanie  projektu  technicznego kanalizacji  sanitarnej  wsi  Jasiona  
i  Oleszka  zostały  zrealizowane. ZłoŜono  dokumentację  do  Starostwa  Powiatowego  
celem  uzyskania  pozwolenia  na  budowę. Zapłata  30 %  kwoty  umownej  nastąpi  po  
uzyskaniu  tego  pozwolenia. 
Nie wykorzystano  środków  na  wykonanie  dokumentacji kanalizacji  sanitarnej  wsi  
Januszkowice  na  podstawie  posiadanej  koncepcji  z powodu  tego, iŜ : 23.IX.2005r. RM  
zwiększyła  środki na  to  zadania, gdyŜ  poprzedni  przetarg  został  uniewaŜniony  z  
powodu  zbyt  małych  środków. 16.12.2005r.  rozstrzygnięto  drugi  przetarg  z  terminem 
realizacji  do  31.05.2006. 
Na  realizację  w/w  zadań  są  zabezpieczone  środki  w  budŜecie  2006r. 
    
2.w dz.600  rozdz.60016 § 6050 – 59,6% - nie  wykonano  9  zadań  oraz 1  zadanie  
częściowo : 
1) projekt  oraz  budowa  drogi  dojazdowej  do  gruntów   
 rolnych  w Januszkowicach  od  drogi  wojewódzkiej 423 w kierunku 
 Raszowej – 0,35 %.   
Początkowo  na  zadanie  to  przeznaczono  75.000 zł zgodnie  z  warunkami  jakie  
obowiązywały  na  dofinansowanie  zadań  z  Wojewódzkim  Funduszem Ochrony  
Gruntów  Rolnych. Po  zmianie warunków  co  nastąpiło  w  trakcie  roku 2005 RM  
uchwałą z 6.09.2005r. zwiększyła  środki  102.000 zł  aby  zabezpieczyć  cały  wkład  
własny. Jednocześnie  były  prowadzone  działania  aby  spełnić  warunki  stawiane  przy  
składaniu  wniosku.18  maja 2005r. zmianie ulega   ustawa  o  Prawie  ochrony  środowiska, 
która  nałoŜyła  na  Gminę dodatkowy obowiązek  wydania  decyzji o środowiskowych  
uwarunkowaniach zgody  na  realizację w/w  przedsięwzięcia. Po  załatwieniu  wszelkich  
formalności dopiero  12 grudnia  2005r. został  złoŜony  wniosek  o  wydanie  pozwolenia  
budowlanego , które  otrzymaliśmy  6  stycznia  2006r. 
Zadanie  to  zostało  zaplanowane  do  realizacji  w  roku  bieŜącym.      
  
2)budowa  drogi  na  ul. Pięknej w Januszkowicach – 0 %   
3) budowa  drogi  na  ul. A. BoŜki  w  Januszkowicach – 0 % 
4) budowa  drogi  na ul. Spokojnej w  Januszkowicach –   0 % 
5) budowa  drogi  na  ul. Zamkowej w  Januszkowicach – 0 % 
6) wykonanie  parkingu  przy  ul. Jasiońskiej  w  Krępnej – 0 % 
7)wykonanie  chodnika na  ul. Parkowej  w  Rozwadzy – 0 % 
Wykonanie  tych  zadań  w  terminie  tak  krótkim  było  niemoŜliwe tj. od 7.07.05r. do 
30.12.05r.  mając  na  uwadze  brak  dokumentacji  na  te  zadania oraz  konieczność 
przeprowadzenia  procedury  przetargowej  zgodnie  z  ustawą  Prawo  Zamówień  
Publicznych. 
Przygotowanie dokumentacji  na  budowę  nowych  dróg  i  przetarg to  okres  ok. 5  
miesięcy. W  tej  sytuacji  juŜ  na  starcie  czyli  przy  podjęciu  uchwały było wiadomo, Ŝe  
niemoŜliwa  jest  realizacja  tych  zadań. 
RIO  Opole  w  związku  z  interwencją  Burmistrza   zaskarŜyło   podjętą  uchwałę   do 
Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Opolu. Do  końca  roku  2005r. Sąd  nie  
rozstrzygnął  sprawy i  zadań  tych  nie  realizowano. 
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8) wykonanie  i  zaasfaltowanie  parkingu  przy  ul. Myśliwca – 2,5% 
Zadania  tego  nie  udało  się  zlecić  firmie  drogowej, gdyŜ  miały  one  juŜ  zawarte  duŜe  
umowy  na realizację  robót a  późny  okres ( jesień )  nie  gwarantował wywiązania  się  w  
stosunku  do  Gminy .Wykonano  tylko  dokumentację  kosztorysową. 
Zadanie  to  zostało  zaplanowanie  do  realizacji  na  2006r. 
 
9) wykonanie  asfaltowania  ul. Fabrycznej  od  ul. Zielonej  do  Rozwadzkiej – cienki      
 dywanik – 0 %  
Opracowana  dokumentacja  kosztorysowa wykazała  potrzebę  zabezpieczenia środków w  
kwocie   250.000 zł. Prowadzone  roboty  modernizacji kanalizacji  w  tej  ulicy  zakończyły  
się  w  miesiącu  październiku  2005r. Ze  względu  na  okres  jesienno-zimowy, który  nie  
sprzyja  wykonywaniu  robót  drogowych przeniesiono  wykonanie  zadania  na rok 2006. 
 
10) modernizacja  chodnika  na  ul. Katowickiej od ul. Wigury  do  Prusa – 49,8 % 
Przeprowadzono  przetarg. Termin  wykonania  robót 12.12.05r. Za  nieterminowe  
wykonanie  zadania  zgodnie  z umową  naliczono  i  potracono  kary  umowne. Zadanie to  
będzie  realizowane  w 2006r. 
 
11) modernizacja  nawierzchni  na  ul. Odrzańskiej – cienki  dywanik lub  powierzchniowe  
utrwalenie – 2,2 % 
Zlecono  wykonanie  dokumentacji  kosztorysowej  zgodnie  z UZP. Przeprowadzono  
przetarg na  realizację  zadania  lecz  najtańsza  oferta  przekroczyła  kwotę  posiadanych  
środków  na to  zadanie. Przetarg  uniewaŜniono. Nie  ogłoszono  drugiego  przetargu  ze  
względu  na  zbyt  późny  okres  roku. Przeniesiono  realizację  zadania  na 2006r. 
proponując  większe  środki  finansowe.   

 
 3. rozdz.60017 § 6050 – nie  wykonano  zadania – modernizacja  parkingu przy  ul.   
 Zielonej – krawęŜnik wraz z nawierzchnią  - 2,3%. 
Opracowano  dokumentację  kosztorysową. Zbyt  mały  zakres  zadania. Nie  udało  się 
ulokować  zlecenia  w  firmie  drogowej. Przeniesiono  zadanie  na rok 2006.   
 
4.dz. 700 rozdz.70005 § 6050 – wykonanie  66,4 % 
1) wykonanie  obiektu  na  mieszkania  socjalne – 59,2 %. 
Zadanie  nie  zostało  wykonane  w  całości. Za  nieterminowe  wykonanie   zgodnie  z 
umową  naliczono  kary  umowne. Okres  zimowy  wstrzymał roboty. Po  
przeprowadzonym  przetargu  zaoszczędzono  ok. 74.000 zł.  
Zadanie  przeniesiono  do  zakończenia  na  rok  2006. 
2) modernizacja  węzła  cieplnego  i  instalacji  c.o  w  budynku na  ul.  
Filarskiego 19 – 74,3 % 
Zadanie  wykonano. Kwota  niewykorzystana  to oszczędność po  przetargu. 
 
5.dz.700 rozdz.70005 § 6060 – wykupy  gruntów – 7,4 % 
 Została  wykupiona  działka  Nr 372/3  przy  ul. Nowej. Planowano  wykup  działki  od  
Agencji  Nieruchomości  Rolnej  Skarbu  Państwa  lecz  kwota  w budŜecie  była  za  mała. 
Rada  Miejska  nie  zgodziła  się  na  zwiększenie  środków  do  kwoty  215.000 zł. Wobec  
powyŜszego  nie  było   moŜliwe  wykupienie  tych  gruntów.   
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6.w dz.750 rozdz. 75020 § 6620 – 0 % 
Nie wykorzystano  środków  przyznanych  na  zakup  kardiomonitora  dla  Szpitala  
Powiatowego w  Krapkowicach.  Środki  na  ten  cel  zostały  przyznane  7.07.2005r. Treść  
umowy  była  przedmiotem  długich  negocjacji  ze  względu  na  obowiązek  
odprowadzenia   podatku  VAT, do  czego  Starostwo  nie  było  przygotowane. Problem  
ten  został  przedstawiony  na sesji  RM 12  grudnia  2005r.,  zaproponowano zmianę  w  
nazwie  zadania  poprzez  wykreślenie  słów „ przekazanego  do  uŜytkowania  w 
uŜyczenie”, na  co  Radni  nie  wyrazili  zgody , wyłączając  zadanie z  realizacji  w 2005r.      
 
7.w dz.754 – 75404 § 3000 i 6170 – Komenda  Wojewódzka  Policji – 0 % 
Nie  przekazano dotacji  z  powodu  nie  podpisania  porozumienia  z  winy   Komendy  
Wojewódzkiej  Policji  w  Opolu .  
W  budŜecie  2006r  przyznano  środki  dla  Policji.  Mamy  nadzieję , iŜ  tym  razem   
dojdzie  do  podpisania   porozumienia  i  przekazania  środków. 
  
8.w dz.754 rozdz.75412 § 6050 – 72,6 % 
Środki  na  budowę  budynku  wielofunkcyjnego  Januszkowice  wykorzystano  tylko  w 
60,6 % .Późny  okres  realizacji  zadania  nie  zezwolił na  wykonanie  całości  robót. 
Przeszkodził  okres  zimowy. 
 
9.w dz.801 rozdz.80101 § 6050 – 44,3% 
Powodem  takiego  wykonania  jest : 
1)budowa  boisk  sportowych  przy  PSP Nr 1 – zadanie  wykonano  w  całości. Początkowo  
planowano  wykonać  roboty  za  kwotę 140.000 zł, jednakŜe  z  powodu  złych  warunków  
atmosferycznych  aneksem  zmniejszono  do wykonania  zakres  robót  i  kwotę . 
Ponadto  29.12.05r. uchwałą  RM  zwiększono  o  60.000 zł  plan  na  w/w  zadaniu  
poniewaŜ  otrzymaliśmy  dofinansowanie  z Funduszu  Rozwoju  Kultury  Fizycznej.   
W  2006r.  nastąpi  kontynuacja  realizacji  zadania. 
2) wymiana  pokrycia   dachowego  w  PSP Nr 2 – 2 % - ogłoszone  negocjacje  na  
realizację  zadania  pokazały, Ŝe posiadane  środki  w  budŜecie  są  zbyt  niskie aby  
zrealizować  zadanie. Negocjacje  uniewaŜniono. Realizację  zadania  przesunięto  na  
2006r. zwiększając  kwotę . 
 
10.w dz.900 rozdz.90015 § 6050 – 83,6%. 
Nie  wykonano  3  zadań: wykonanie  oświetlenia  na  ul. Słowackiego, wykonanie  
oświetlenia  na  ul. Jasiońskiej  w  Krępnej-od stacji   PKP  w  kierunku  wsi  oraz 
wykonanie  oświetlenia na  ul. Wiejskiej  w  Krępnej. 
Wykonanie  tych  zadań  w  terminie  od 7.07.05r. do 30.12.05r. było  niemoŜliwe  ze  
względu  na brak  dokumentacji, pozwolenia  na  budowę  i procedurę  przeprowadzenia  
przetargu . 
Na  załatwienie  spraw  formalno-prawnych  potrzeba  ok. 5  miesięcy. W  tej  sytuacji  juŜ  
na  starcie  czyli  przy  podjęciu  uchwały  było wiadomo, Ŝe  niemoŜliwa  jest  realizacja  
tych  zadań. 
RIO  Opole  w  związku  z  interwencją  Burmistrza   zaskarŜyło   podjętą  uchwałę   do 
Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Opolu. Do  końca  roku  2005r. Sąd  nie  
rozstrzygnął  sprawy i  zadań  tych  nie  realizowano. 
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11.w dz.900 rozdz.90017 § 2650 – 89,9 % 
Zadania  o  nazwie : wymiana  sieci  wodnej  z  przyłączeniami na ul. Akacjowej  i  Leśnej 
oraz   rozbiórka  budynku  przepompowni  oraz  Ŝelbetonowych  komór  gnilnych  przy  ul. 
Korfantego   zostały  zrealizowane  przez  ZGKiM. Kwoty  nie  wykorzystane  stanowią  
oszczędności  po  rozliczeniu  zadań. 
 
12.w dz.900 rozdz.90017 § 6210 – 75,7 % 
Wszystkie  zaplanowane  zakupy   zostały  zrealizowane .Dotacja  była  przekazywana  
zgodnie  złoŜonym  przez  ZGKiM  rozliczeniem. 
  
13.w dz.900 rozdz.90095 § 6050 – 0,9 % 
1) przebudowa sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej  w  mieście – 1,1% 
Wykonano  dokumentację  kosztorysową. ZłoŜono  projekt  o  dofinansowanie  tego  
zadania  ze  środków EFRR  w  ramach  ZPORR  na  lata 2004-2006. Do  końca  roku  
2005r. wnioski  nie  zostały  rozstrzygnięte  przez  Urząd  Marszałkowski. Z  otrzymanej 
informacji  z  Urzędu  Marszałkowskiego  wynika , iŜ  moŜna  rozpocząć  niektóre  zadania 
ale  zgodnie  z UZP. W  tej  sytuacji  bez  przetargu ZGKiM  nie  mógł  rozpocząć  Ŝadnego  
zadania. Przetarg  moŜe  być  ogłoszony  tylko  wtedy  gdy  są  zabezpieczone całe  środki 
na  zadanie. W/w zadanie  będzie  realizowane  w  2006r.     
2)wykonanie  kanalizacji  sanitarnej  do  posesji  25-27  na ul. G. Św.Anny – 0% 
Wykonanie  dokumentacji na to  zadanie  to  okres  5  miesięcy  wraz  z  procedurą  
formalno-prawną. Od 7.07.05r. do 30.12.05r. nie  moŜna  było  wykonać  dokumentacji  i  
realizacji  zadania. W  tej  sytuacji  juŜ  na  starcie  czyli  przy  podjęciu  uchwały  było 
wiadomo, Ŝe  niemoŜliwa  będzie  realizacja  tego  zadania. 
RIO  Opole  w  związku  z  interwencją  Burmistrza   zaskarŜyło   podjętą  uchwałę   do 
Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Opolu. Do  końca  roku  2005r. Sąd  nie  
rozstrzygnął  sprawy i  zadania  nie  realizowano. 
 
14.w dz.900 rozdz.90095 § 6059 – 89,4 % 
Zadanie  o  nazwie  „Tworzenie  warunków  rozwoju  przedsiębiorstw na  terenie  strefy  
BOREK”  zostało  zrealizowane. Część  naleŜności  została  uregulowana  w  roku  
bieŜącym. 
 
15.w dz.926 rozdz.92695 – 28,5 % 
Nie  wykonano 2 zadań : 
1)modernizacja  boiska  do  siatkówki  i  koszykówki  w parku  Miejskim  - po  
przeprowadzeniu  wizji  w  terenie ustalono, Ŝe  tylko  boisko  do  siatkówki  jest  
uszkodzone  i  wymaga modernizacji. Natomiast  boisko  do  koszykówki  jest  w  dobrym  
stanie  i  wydatkowanie  środków  byłoby  niegospodarne i  niepotrzebne. Późny  okres  
oraz  złe  warunki  atmosferyczne  nie  pozwoliły  na  rozpoczęcie  zadania.  Z tych  teŜ  
względów  zaplanowano  na  rok  2006  modernizację  ale tylko  boiska  do  siatkówki  za  
kwotę 10.000 zł. 
2)wykonanie boiska  wielofunkcyjnego  w  Krępnej  przy  ul. Jasiońskiej – dywanik 
asfaltowy – dywanik  ten  miał  być  połoŜony  na  podbudowie  wykonanej  przez  Radę  
Sołecką  w  Krępnej. Roboty  te  RS  zakończyła  28.12.05r. a  więc  nie  było  moŜliwości  
ułoŜenia  dywanika  asfaltowego. Zadanie  przeniesiono  na  rok  2006.   
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     Wykorzystanie środków  przeznaczonych  na  wydatki  bieŜące  jest w  działach 
zróŜnicowane. 

 
Nie  wykonano  następujących  zadań : 
 
1.w dz.600 rozdz.60016  nie  wykonano  2  zadań : wyrównanie jezdni  przy  bloku  Leśna   
8H  wraz  z  regulacją  studzienek  oraz  zaasfaltowanie  części  parkingu  przy ul.   
 Akacjowej.  
W rozdz.60017 nie  wykonano  1  zadania  : zaasfaltowanie  przejścia  przy  barierkach z ul. 
Zielonej. 
Zadań  tych  nie  udało  się  zlecić  do  realizacji  firmie  drogowej  ze  względu  na  ich  
mały  zakres. Sam   przerzut  sprzętu  do  realizacji tych  zadań  to  kwota  ok. 5.000 zł. 
Zadania  te  będą  realizowane  w 2006r. 
Środki  przeznaczone  na  remonty  cząstkowe  dróg  zostały  wykorzystane  w 78,6 %. 
NajwaŜniejsze  roboty  zostały  zrealizowane. 23.IX.2005r. RM  zwiększyła  środki  na 
remonty  cząstkowe  o  75.000 zł. 3 XI. 2005r. zawarto  umowę  po  przeprowadzonym  
przetargu, lecz warunki  atmosferyczne  nie  pozwoliły  na  skuteczne  zrealizowanie  ich  w  
całości. Nie  wykorzystana  kwota  przeszła  do  nadwyŜki  budŜetowej.     
 

        2.w dz. 710 rozdz.71004 – 35,5 % 
         1)Dokonania  zmian  w  planie  w  świetle  obowiązujących  przepisów  stało  się   
         niemoŜliwe  ze  względu  na  brak  zgodności  ze  studium  uwarunkowań  i  kierunków   
         zagospodarowania  przestrzennego  gminy. 

2) zadania  o  nazwie :aktualizacja  studium  uwarunkowań  i  kierunków  
zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie  ekofizjografii gminy  zostały  
wykonane  lecz  zapłata  30 %  kwoty  umownej  nastąpi  po  przeprowadzeniu  procedury  
formalno-prawnej  zgodnie  z  zawartą  umową. W  wyniku  przeprowadzenia  przetargu  
zaoszczędzono  ok. 43.600 zł 
Zakończenie  zadania  przeniesiono  na  2006r.     
 
3.w dz.900 rozdz.90095 § 4210  nie  zakupiono  progów  zwalniających na  ul. Prusa, 
Sienkiewicza, Graniczna  i  Pionierów  z  powodu  braku  decyzji  Samorządu Mieszkańców 
i  braku  porozumienia  Radnych  z  Samorządem  w sprawie  wskazania   miejsca  
zamontowania  tych  progów. Z  tego  teŜ  względu  nie  moŜna  było zrealizować  zadania. 
 
4.w dz.900 rozdz.90095 § 4270 nie  wykonano  remontu  i  zabezpieczenia  odstojnika  
kanalizacji burzowej  w Oleszce. Wykonanie  tego  zadania  w/g wskazań  Rady  Sołeckiej  
wymaga wykonania  projektu  budowlanego  i  zwiększenia  środków. Z  tych  powodów  
zadanie  przeniesiono  na  2006r. i  zwiększono  środki  finansowe. 

 
5.w dz.926 rozdz.92695 § 4270 –  0 %. 
Remont  boiska  do  siatkówki  na  Os. Zielona   został  wykonany. Nie  dokonano  zapłaty  
ze  względu  na usterki. Zadanie  przeniesiono  na 2006r.  
 
6.w dz.926 rozdz.92605 § 2480 – 69,7 % 
Nie  przekazano  całej  dotacji  dla  samorządowej  instytucji  kultury – MGOKSiR , 
poniewaŜ  po  opracowaniu  dokumentacji  na  realizację  zadania :„modernizacja  stadionu” 
okazało się , iŜ  przyznane  środki  w  budŜecie  są  niewystarczające. Ze  względu  na  okres 
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jesienno-zimowy, który  nie  sprzyja  wykonywaniu  robót  przeniesiono  wykonanie  
zadania  na  2006r .przyznając  większe  środki  finansowe.     

 
 

NiŜsze  wykonanie  w  niektórych  rozdziałach  spowodowane  jest  m.in.: 
 
1.w dz.700 rozdz.70005 – mniej  niŜ  zakładano  wydatkowano  środków  na  zakup   
energii , ZGKiM  obniŜył  stawki  czynszowe  za lokale  wynajęte  SM  i  RS. 
Nie  wykonanie  planu  sprzedaŜy  spowodowało  zmniejszenie   kosztów   szacunków 
nieruchomości oraz dokumentacji  geodezyjnych.  
Z  powodu  nie  nabycia  przez  Gminę  działki   oraz  nie wykonania  planu 
sprzedaŜy  majątku  zmniejszeniu  uległy  wydatki  na  opłaty  notarialne, sądowe. 
      
2. brakiem  potrzeb ( np. nadzory  i  ogłoszenia  w prasie , podróŜe  zagraniczne , kary  i  
odszkodowania  dla  osób  fizycznych, kontakty  partnerskie , wydatki  związane  z  
poborem  podatków, dokształcenie  i  doskonalenie  nauczycieli , ) , 

 
3.nie  wszystkie  zobowiązania  za  m-c  grudzień  zostały  zapłacone  gdyŜ  faktury  
wpłynęły  dopiero  w  styczniu 2006r. Zostały  one  zaksięgowane  na  zobowiązania            
( np. energia, czynsze, c.o , wykonanie  instalacji  alarmowej MGOPS ), 

 
5.zawyŜeniem  planu ( np. ubezpieczenie  dróg gminnych, monitoring  miasta ,wyŜywienie 
w  przedszkolach, pomoc  materialna  dla  uczniów ) 

 
     Po  otrzymaniu  dodatkowych  środków  i  podjęciu  uchwały  w  dniu  7.07.2005r.  do  
budŜetu wprowadzono  wykonanie  115  nowych  zadań. Od dnia  podjęcia  uchwały do  
końca  roku  2005 tj. od  7.07.05r. do  30.12.05r. pozostało tylko  5  miesięcy a  w tym  
czasie  okres  urlopowy  oraz  od  15.11.2005r. okres  zimowy  gdzie  w  niesprzyjających  
warunkach  nie  moŜna  wykonywać  robót  budowlanych. 
Na  wszystkie  te zadania  naleŜało  przygotować  dokumentację, która  jest  podstawą  do  
zlecania  robót  bądź  ogłoszenia  przetargu  zgodnie  z UZP. 
Przygotowanie  w/w  zadań do  realizacji  jest  bardzo  pracochłonne a  zatrudnienie  w 
Referacie  Infrastruktury  to  tylko  3 osoby, które  nie  były  w  stanie  przerobić  takiej  
ilości  zadań  w tak  krótkim  czasie. 
W  związku  z  powyŜszym  wykonano  tyle  zadań  ile  moŜna  było  zlecić  zgodnie  z  
obowiązującymi  przepisami. Zadania  , które   z  róŜnych  przyczyn  nie  udało  się  
zrealizować  zostały  zaplanowane  do  wykonania  w  2006r. 
Ponadto 22 grudnia  2005r.  przygotowałem  projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania  
zmian  budŜetu. Zaproponowałem  wykreślenie  zadań  na  kwotę 2.347.800 zł , wiedząc  
juŜ, Ŝe  ich  nie wykonam. Na  sesji  29 grudnia  2005r. moja  propozycja  została  przez  
radnych  odrzucona.   
 
    Na  dzień  31  grudnia  2005r.  występuje  w dz.758 rozdz.75814 symbol  4990  
niewłaściwe  obciąŜenie  rachunku  bankowego  na  kwotę 460 zł. Dotyczy  3  placówek: 
MGOPS – 96 zł; Przedszkole Nr 3 - 244 zł; Gimnazjum – 120 zł. 

 
   W  wyniku  w/ w  działań  i  tak  zrealizowanego  budŜetu  2005r.  wynik  budŜetowy 
gminy  Zdzieszowice  zamknął  się   nadwyŜką  budŜetową  w  wysokości   16.336.873 zł . 
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     Stan  zobowiązań  wymagalnych  gminy  wg  tytułów  dłuŜnych  na  dzień                               
31 grudzień  2005r.  wynosi  : 13.841 zł.  

 
     Rady  Sołeckie  oraz  Samorządy  Mieszkańców  w  2005r. środki  wykorzystały 
w 98 %  w  stosunku  do  planu. 
Szczegółowe   rozliczenie  w załączeniu. 

 

 
     Podstawowe  relacje  liczbowe  z  wykonania  budŜetu  zestawiono  w  powyŜszej 
tabeli : 
 

  
lp. 

 
Treść 

 
Plan 

 
Wykonanie 

 
% 

 1 2 3 4 5 

  
1 
 
2 
 
3 

 
Dochody  ogółem 
 
Przychody 
 
Wydatki  ogółem 
 

 
35.729.014 

 
503.002 

 
36.232.016 

 
48.238.793 

 
502.913 

 
31.901.920 

 
135 
 

100 
 
88,1 
 

 
4. 
 

 
Wynik  budŜetowy  za  2005r. 

 
-- 

(1+2-3) 

 
16.336.873 

(1-3) 

 

 
 

Do  sprawozdania  opisowego za  2005 r. dołączam   sprawozdanie : 
 
1.o  przebiegu  wykonania  budŜetu  : Miejsko-Gminnej  Biblioteki  Publicznej, 
   Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Kultury, Sportu  i  Rekreacji, Miejsko-Gminnego 
   Ośrodka  Profilaktyki  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Zakładu 
   Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej. 

 
2.z  wykorzystania   Środków  Gminnego  Funduszu Ochrony  Środowiska 
 
3.z  wykorzystania  środków  finansowych  przeznaczonych  dla  rad  sołeckich 
   i  samorządów  mieszkańców 
 
4. z  udzielonych  w  2005r.  zamówień  publicznych     
 

 
Zdzieszowice, dnia  14  marca  2006r. 
                                                                                                                  BURMISTRZ 
                                                                                                                                            Dieter  Przewdzing 


