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Objaśnienia  do  wykonania 

budŜetu  Miasta  i  Gminy  Zdzieszowice 

za  I  półrocze  2006r. 
 

 

 
     Informacja  o  przebiegu  wykonania  budŜetu  Miasta  i  Gminy  Zdzieszowice 
za  I  półrocze  2006r.  została  opracowana  zgodnie  z  Uchwałą  Rady  Miejskiej 
w  Zdzieszowicach  Nr L \ 312 \ 06  z  dnia  7  czerwca  2006 r. 
 
Dochody  ogółem  zostały  wykonane  w  77,1 %  w  stosunku  do  planu . 
 
Największe  wykonanie  jest  w udziałach  we  wpływach  z  podatku  dochodowego   
od  osób  prawnych – 603 %.  Na  nasze  konto  5.04.2006r. z  Opolskiego  Urzędu  
Skarbowego wpłynęła  kwota 7.392.785,35 zł  z  tytułu  naleŜnych  udziałów  w  podatku  
dochodowym  od  osób  prawnych . 
     
Pomimo  takiego wykonania  dochodów   za  I  półrocze , wykonanie  w poszczególnych  
dochodach  jest   zróŜnicowane. NajniŜsze  wykonanie  występuje  w  dochodach  własnych  
w : 
1.dochody  z  dzierŜawy  obwodów  łowieckich – 3,1% 
 
Burmistrz  nie  ma  wpływu  na  wykonanie . Plan  na  2006r. został  ustalony 
na  podstawie  wykonania  w  2005r.  
 
2.dotację  z  terenowego FOGR na zadanie  inwestycyjne „ budowa  drogi  dojazdowej  do  
gruntów  rolnych  obręb  Januszkowice” – O % 
Aby  ogłosić  przetarg  na  wykonanie  w/w  zadania , kwota  dotacji  do budŜetu  została 
wprowadzona  na  podstawie  uchwały  Zarządu  Województwa  Opolskiego. Przetarg  na  
wykonanie w/w  zadania  odbył  się  30  czerwca  2006r.  
Podstawą  przekazania środków  jest  zawarcie  umowy  dotacji  z  Urzędem  
Marszałkowskim , która  zostanie  podpisana  dopiero  po  zawarciu  m.in.  umowy  z  
wykonawcą  na  wykonanie  budowy  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych. 

 
3.podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  prowadzących  działalność  gospodarczą 
opłacaną  w  formie  karty  podatkowej   –  10 % . 
4.podatku  od  spadku  i  darowizn   – 35,8 %. 
5.podatku  od  czynności  cywilnoprawnych  od  osób  prawnych – 10,1% 

 
Burmistrz  nie  ma  wpływu  na  wykonanie  pkt.3,4,5 . Plan  na  2006r. został  ustalony 
na  podstawie  wykonania  w  2005r. Ustalenie wysokości  w/w  dochodów  jest bardzo 
trudne . JednakŜe  wzorem  lat  poprzednich  liczymy , iŜ  plan  dochodów  do  końca  roku  
zostanie  wykonany. 

 
     Na  poziom  zrealizowanych  dochodów  budŜetowych  wpływ  mają  teŜ  decyzje 
uprawnionych  organów  gminy  dotyczące  obniŜenia  maksymalnych  stawek podatku, 
udzielające  ulg, odroczeń, umorzeń  i  zwolnień  z  podatków. Decyzjami  tymi 
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w  I  półroczu  2006r. uszczuplono  dochody  budŜetowe  ogółem  o  kwotę :1.066.257 zł,   
w tym: skutki  obniŜenia  górnych  stawek  podatków  wynoszą  995.839 zł, natomiast  
skutki  udzielonych  przez  Burmistrza  ulg, odroczeń, umorzeń , zwolnień  wynoszą  
70.418 zł.   
 
     Zaległości  na  dzień  30  czerwca  2006r. wynoszą  456.687 zł w  tym : 
zaległości  w  odsetkach  wynoszą  59.929 zł. 
 
 
     Największe  zaległości  występują : 
 
1.w  podatku  od  nieruchomości  od  osób  prawnych – 220.302 zł. 
 
W  miesiącu  lipcu  z  tytułu  zaległości  wpłacona  została  kwota  550 zł, kwota 
74.521 zł  stanowi  zaległość 3 firm  będących  w  upadłości. Na  kwotę 6.362 zł  
wystawiono  tytuły  wykonawcze. Kwota  138.856 zł  stanowi  zaległość  ZGKiM-
egzekucja  wstrzymana  przez P. Burmistrza  do  30.08.2006r. Pozostała  kwota tj.13 zł 
stanowi  niedopłaty  wynikające  z zaokrągleń. 
 
2.w  podatku  rolnym  od  osób  prawnych – 20.691 zł 
PowyŜsza  zaległość  dotyczy  jednej  spółki i  stanowi  zaległości od 2001r. Wystawione  
tytuły   z lat  2001-2002 na  kwotę  13.293 zł  zostały  przez  komornika  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. 
Ponownie  na  kwotę  zaległości  wystawiono  tytuły  wykonawcze, które  komornik  
zwrócił  z  adnotacją  o  niemoŜliwości  przeprowadzenia  postępowania  egzekucyjnego  z  
powodu  zaprzestania  działalności  spółki.   
   
3.w podatku  rolnym , leśnym  i  w  podatku  od  nieruchomości  od  osób  fizycznych  – 
131.311 zł w  tym  zaległości  z  łącznego  zobowiązania  pienięŜnego  wynoszą : 82.951 zł, 
w podatku  rolnym : 1.145, w  podatku  od  nieruchomości : 47.215 zł. 
Do  26.07.06r.  została  wpłacona  kwota  16.494 zł. Na  kwotę 14.875 zł  zostały  juŜ  
załoŜone  hipoteki. Dokonano  odpisów   i  umorzeń  na  kwotę  2.619 zł., kwota  5.989  zł 
została  rozłoŜona  na  raty . Wystawiono  tytuły  wykonawcze  na  kwotę ok.94.595 zł, 
pozostałe  zaległości tj.2.782 są  w  trakcie  wyjaśniania. 

  
4.w  opłacie  za  dzierŜawę  gruntów  i  najem  lokali – 8.774 zł 
 

         PowyŜsze  zaległości  dotyczą  5  osób . W  stosunku  do  wszystkich  toczy  się    
         postępowanie  egzekucyjne przed  Sądem. 

 
5. dochodów  realizowanych  przez  Urzędy  Skarbowe – 6.229 zł. 
  Dotyczy  m.in. podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych , opłacanego  w  formie  karty    
  podatkowej. 
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6.Pozostałe  zaległości  na  kwotę  9.451 zł   dotyczą  m.in.: 
  1)najmu  lokali  uŜytkowych – 1.723 zł. 
  Są  to  zaległości  3 osób , w  stosunku  do  1 osoby  toczy  się  postępowanie    
  egzekucyjne. W  miesiącu  lipcu  na  poczet  zaległości  wpłynęła  kwota  563 zł. 
 

           2)podatku  od  posiadania  psa – 1.231 zł.  
           W  miesiącu  lipcu  wpłacono  z  tytułu  zaległości  96 zł. Na  kwotę 912 zł  wystawiono   
           tytuły wykonawcze, na  kwotę 223 zł  komornik  zwrócił  tytuły  z  powodu   
           nieściągalności  bądź  celem  wyjaśnienia ( np. nie  zamieszkuje  pod  wskazanym   
           adresem ) 
 
           3)mandatów – 3.510 zł.  
           Na  całą  kwotę  wystawiono  tytuły  wykonawcze. 
 

  4)wieczystego  uŜytkowania – 865 zł. 
  Są  to  zaległości  13  osób: w  miesiącu  lipcu  z  tytułu  zaległości  wpłynęła  kwota         
  30 zł, kwota 20 zł  stanowi  zaległość 2 osób, do  których  wysłano  wezwania  do zapłaty,  
  kwota 311 zł  to  zaległość 3 osób nieŜyjących- sporządzono  wnioski  o  stwierdzenie  
  nabycia  spadku, kwota 426 zł stanowi  zaległość 5 osób-brak  miejsca  pobytu,  
  przebywający  za  granicą , natomiast  kwota  78 zł  stanowi  zaległość  2  osób w   
  stosunku  do których  wszczęto  postępowanie  egzekucyjne  przed  Sądem.    
 
  5) wynajem  pomieszczeń  w  szkołach ( basenu, sali  gimnastycznej, stołówki) – 2.118 zł 
  W  miesiącu  lipcu  wpłacono z tytułu  zaległości  768 zł. Na  kwotę 1.350  zostało   
  wysłane wezwanie  do  zapłaty.   
   
 

            Wydatki  zostały  wykonane  w   32,2 %  w  stosunku  do  planu. 
 
Wydatki  bieŜące  zostały  wykonane  w  44,3 % ,  natomiast  wydatki  majątkowe   
w  8,1 %. 
 
Wykonanie  w  poszczególnych  działach  jest  zróŜnicowane.  NajniŜsze  wykonanie  
występuje  w : 

   
dz.010 – Rolnictwo  i  łowiectwo – 23,7 % 

 
     W  miesiącu  czerwcu  został  opracowany  projekt  wykonawczy  na  konserwację  
rowów  melioracyjnych. Zapłaty  dokonano  w  miesiącu  lipcu . Realizacja  zadania  
przewidziano  na  m-c lipiec-sierpień. W  trakcie  opracowania  jest  kosztorys  inwestorski  
oraz  dokumentacja  uproszczona  na  remont  rowu 479 od  przepustu  pod  drogą  474 
Oleszka. Wykonanie  robót  zaplanowano  na  III  kwartał. 
Remont  klapy  na  rowie  zostanie  przeprowadzony  w  III  kwartale  br. 
W  miesiącu  lipcu  zapłacono  fakturę  za  wykonanie  projektu  technicznego  kanalizacji  
sanitarnej  wsi  Jasiona. 
W  trakcie  realizacji  jest  wykonanie  dokumentacji  technicznej  kanalizacji  sanitarnej  
wsi  Januszkowice. Termin  wykonania  upłynął  31.05.2006r. Za  nieterminowe  wykonanie  
naliczone  zostaną  zgodnie  z  umową  odsetki. 
Środki  przeznaczone  na  usuwanie  skutków klęsk  Ŝywiołowych  wykorzystano w 38 %. 
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Nie  dokonano  wypłaty  rekompensaty utraconych  zarobków  osób  powołanych  do  akcji  
z  powodu  braku  dostarczenia  przez  te  osoby  do  tutejszego  Urzędu  zaświadczeń  o 
utraconych  zarobkach. W  tej  sprawie  wystąpiono  o  opinię  prawną  do  radcy  
prawnego.  
     Z  powodu  braku  potrzeb  nie  wydatkowano  Ŝadnych  środków  zaplanowanych  na   
obserwację  psów  i  kotów podejrzanych  o  wściekliznę. 
 

 
dz.600 – Transport  i  łączność – 3,6 %. 

 
Przyczyny  takiego wykonania  są  następujące : 
 
Zadanie - budowa chodnika oraz  kanalizacji  burzowej  przy  drodze  1434 ( ul. Kościelna ) 
w Januszkowicach  realizuje Starostwo  Powiatowe  w  Krapkowicach. 1.06.2006r. zostało 
podpisane  porozumienie  ze  Starostwem  na partycypacje  w kosztach . Zadanie  jest  w  
trakcie  realizacji. Przekazanie  dotacji  nastąpi  po  przedłoŜeniu  rozliczenia. 
Zadanie  o  nazwie: „ budowa  ronda  na  skrzyŜowaniu ul. śyrowskiej, Rozwadzkiej i       
G. Św. Anny” nie  będzie   realizowanie  poniewaŜ   miało  być  realizowane  wspólnie  ze  
Starostwem  Powiatowym  w  Krapkowicach, jednakŜe  Starostwo   wycofało  się. Czekamy  
na  decyzję  Rady  Miejskiej  w  tej  sprawie. 
 
Remonty cząstkowe-I etap dróg  w mieście  zostały  wykonane .Zapłata  nastąpi  po  
otrzymaniu  faktury. 26  lipca  br. odbył  się  przetarg  na  II  etap  remontów  cząstkowych  
wykonywanych  w  gminie. Termin  realizacji  30  wrzesień  2006r. 
Naprawy  chodników  w  mieście  i  gminie  będą  wykonywane  w III  kwartale. 
  
W  I  półroczu  wykonano  i  zapłacono  w  całości  za 8 zadań , dla  37  zadań  wykonano  i  
zapłacono  za  opracowanie  dokumentacji  kosztorysowej  a  w  trakcie  opracowania  jest  
dokumentacja  kosztorysowa  dla  12  zadań. 
W  miesiącu  lipcu  zapłacono w  całości  za  wykonanie  zadań  o  nazwie : „ modernizacji 
nawierzchni  na  ul. Odrzańskiej w  Krępnej”, „wykonanie  chodnika  przy ul. Pokoju  
wzdłuŜ  posesji  Antos i  Siwczyk”, „ modernizacja  drogi  z  regulacją  studzienek  od  ul. 
Chrobrego  wzdłuŜ  budynku  samorządowego Piastów I”, „ wykonanie chodnika  od ul. 
Polnej  do  Głównej  w  Jasionej”, „ modernizacja  dojść  do  klatek  schodowych w  
budynku  Plac 1-go Maja w Zdzieszowicach”, „wykonanie  łącznika  z  kostki brukowej ul. 
Wigury i  Pionierów”. 
W miesiącu  lipcu  podpisano  umowy  na  wykonanie 7  zadań : „utwardzenia  ul. Wodnej  
w  Krępnej wraz  z chodnikiem”, „wykonanie  chodnika-ścieŜki rowerowej  na  ul. 
Cegielnianej  w  Krępnej”, „wykonanie  chodnika  z  kostki  na  ul. Myśliwca  w  Jasionej”,  
„zaasfaltowanie  parkingu  przy  garaŜach  Piastów I”, „modernizacja  nawierzchni-cienki  
dywanik  asfaltowy na ul. Akacjowej-od ul. Fabrycznej  do Akacjowej 14 oraz  na  ul. 
Leśnej z  regulacją  studzienek”, „modernizacja  nawierzchni-cienki  dywanik  asfaltowy-od  
budynku  starej  Policji  do  ul. Zielonej”, „remont przystanków  PKS w  gminie”. 
W  trakcie  podpisywania  jest  umowa  na  budowę  drogi  dojazdowej  do  gruntów  
rolnych, obręb  Januszkowice.   
W  miesiącu  lipcu  odbył  się  przetarg  na  realizację  zadania  o  nazwie : „ remont 
nawierzchni  asfaltowej ul. Fabrycznej od  Zielonej do  Rozwadzkiej”, natomiast 
w  miesiącu  sierpniu  odbędą  się  przetargi na  realizację  następujących  zadań : „remont  
nawierzchni  asfaltowej  ul. K. Miarki  w  Zdzieszowicach”,  „budowa  drogi  asfaltowej  na  
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ul. Pięknej  w  Januszkowicach”, „budowa  drogi  asfaltowej  na  ul. A. BoŜki w 
Januszkowicach”, „Budowa  drogi  asfaltowej  na ul. Spokojnej w  Januszkowicach wraz  z  
parkingiem”, „budowa  drogi  asfaltowej na ul. Zamkowej w  Januszkowicach”                      
 
Pozostałe  zadania  zostały  przewidziane  do  realizacji  w  III i IV  kwartale. 
Szczegółowy  opis  realizacji  zadań w/w  dziale  przedstawia  załącznik „ Stan realizacji 
zadań  gospodarczych  na  2006r. na  dzień  30.06.2006r.”.( od  str.2-8 ) 
 
 
dz.630 – Turystyka – 6,4 % 
 
W  I  półroczu  zapłacono  za  wykonanie  projektu  oznakowania tras  rowerowych. 
Podpisano  umowy  na  nadzór, wykonanie  internetowego  informatora  turystyczno-
gospodarczego, wykonanie  map  turystycznych i  informatora  z  planem  miasta  oraz  
oznakowania  tras  rowerowych.  Zapłata  nastąpi  po  wykonaniu  i odebraniu  prac.  
 
  
dz.700 – Gospodarka  mieszkaniowa – 6,5 %. 

 
Wydatki  bieŜące  wykonano w 31,1 %.  
Podpisano  umowę  na  opracowanie  wieloletniego planu  strategii mieszkalnictwa  w  
gminie. Termin  wykonania  31.08.2006r. Pozostałe  wydatki  będą  realizowane  w  III  i IV 
kwartale. 
Wydatki  majątkowe  wykonano  w 4,4 % .   
Zakończono  budowę  obiektu  na  mieszkania  socjalne. Obiekt  oczekuje na  kontrolę  
Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  i wydanie  pozwolenia  na  uŜytkowanie. 
Od  1.08.2006r. nastąpi  zasiedlanie  budynku. 
Jesteśmy  w  trakcie  podpisywania  umowy z  Bankiem Gospodarstwa  Krajowego na  
otrzymanie  finansowego  wsparcia z  Funduszu  Dopłat. 
Dokonano  korekty  dokumentacji  na  zadanie „modernizacja  budynku  przy  ul. 
Filarskiego 25. W  miesiącu  sierpniu  zostanie  przeprowadzony  przetarg. 
Zawarto  umowę  na  wykonanie  dokumentacji  projektowej  na zadanie „ montaŜ windy  
osobowej  w budynku  przy  ul. Filarskiego 19.W  miesiącu  lipcu  zgodnie  z umową  
zapłacono  część  wynagrodzenia, pozostała  część  po  otrzymanie  pozwolenia  na  
budowę. Na  28.07.2006r.  wyznaczono  ogłoszenie  przetargu na wykonanie  robót. 
Opracowano  projekt  urbanistyczny  na  zadanie: „przygotowanie  terenu pod  
budownictwo  jednorodzinne  w  śyrowej” .Zapłata  nastąpiła  w  miesiącu lipcu. 
Obecnie  odbywa  się  podział  geodezyjny. W  IV  kwartale  przewidziano  do  wykonania  
projekt  uzbrojenia  terenu.     
Zlecono  opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na  wykonanie  
modernizacji  lokalu  mieszkalnego  w  PSP śyrowa I piętro. ZłoŜono  projekt  o  wydanie  
pozwolenia  na budowę  do  Starostwa  Powiatowego. 
Szczegółowy  opis  realizacji  zadań w/w  dziale  przedstawia  załącznik „ Stan realizacji 
zadań  gospodarczych  na  2006r. na  dzień  30.06.2006r.”.( od  str.9 i 20 ) 
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dz.710 – Działalność  usługowa – 0 % 

 
     Dokonanie  zmian  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego nastąpi  dopiero  po 
podjęciu  uchwały  o  aktualizacji  studium.  
Wykonano  część  techniczną aktualizacji  studium  uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Zdzieszowice  oraz  opracowania  
ekofizjografii. W  trakcie  realizacji  jest  procedura  formalno-prawna. Skorygowano  
studium  w/g opinii zespołu  urbanistów. WyłoŜenie  planu  nastąpi  w  miesiącu  wrześniu  
2006r. 

 

dz.750 – Administracja  publiczna – 49,8%. 

 
     Realizacja  zadań  w\w  dziale  przebiega  zgodnie  z  planem  oraz  zgłaszanymi  
potrzebami. 
W  Urzędzie  Miejskim  wydatki  bieŜące  wykonano w 54,2 %, natomiast  wydatki  
majątkowe w 18,1%. 
W  miesiącu  lipcu  zakończono  wykonanie  klimatyzacji  natomiast  modernizacja  
Urzędu-nowa  część  jest  w  trakcie  realizacji. Termin  zakończenia  31  sierpień 2006r. 
 
dz.754 – Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona  przeciwpoŜarowa – 9 %  

 
     Realizacja  zadań  związanych  z  bieŜącym  utrzymaniem  OSP  przebiega  zgodnie  z  
planem  wydatków  oraz  zgłaszanymi  potrzebami.  
Wydatki  bieŜące w  I  półroczu  zostały  wykonane  w 58%  natomiast  wydatki    
majątkowe  O%. 
W  miesiącu  lipcu podpisano  umowę  na  budowę  budynku  wielofunkcyjnego w 
Januszkowicach. Termin  zakończenia  21  wrzesień  2006r. 
Opracowano  dokumentację  kosztorysową  na  zadanie  „budowa  budynku  
wielofunkcyjnego  w  Krępnej”. Zapłaty  dokonano  w  miesiącu  lipcu. Ogłoszenie  
przetargu na wykonanie  robót  ustalono  na  14.08.2006r. 
Pozostałe  zadania  będą  realizowane  w  III  i  IV  kwartale. 
Szczegółowy  opis  zadań  z w/w  działu  znajduje  się  w  załączniku  na  str.10-11.          

 
Środki  przeznaczone  na Obronę  Cywilną  wykorzystano w 25,4 %  poniewaŜ  część zadań  
z  zakresu   Obrony  zostały  zaplanowane  do  realizacji  na  III  i IV  kwartał. 
 
Przygotowano  projekt  porozumienia  na  zakup  sprzętu  komputerowego  oraz  aparatu  
fotograficznego  i  programu  dla  Komisariatu  Policji  w  Zdzieszowicach  i  wysłano  do  
Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Opolu  w celu  podpisania . Do  dnia  dzisiejszego  
brak  ze  strony  Policji  jakiegokolwiek  odzewu  w  tej  sprawie.   

 
dz.801 – Oświata  i  wychowanie – 43,5 % 

 
     Realizacja  zadań  w/w  dziale  przebiega  zgodnie  z  planem  wydatków. 
 
Wydatki  bieŜące  w  szkołach  podstawowych  wykorzystano  w 49,9 %  natomiast  
wydatki  majątkowe  tylko w 0,5 %  poniewaŜ  zaplanowane  do  wykonania  zadania   ze  
względu  na  bezpieczeństwo  dzieci  zaplanowano  do  realizacji  na  okres  wakacyjny. 



 7 

Ogłoszony  na 18.07.06r.  przetarg  na  „zabezpieczenie klatki  schodowej w  PSP Nr 1”  
został  z  braku  ofert  uniewaŜniony, II  przetarg  został  ogłoszony  na  31.07.06r. 
20.07.06r.  został  uniewaŜniony  z  powodu  braku  ofert  II  przetarg  na  „modernizację  
sanitariatów  szkolnych  oraz  instalacji  wodno-kanalizacyjnej w PSP w  śyrowej”.  
Na 7.08.2006r.  został  ogłoszony przetarg na  przebudowę  i  remont  PSP w  Rozwadzy. 
Po  weryfikacji  dokumentacji  na zadanie budowa  sali  gimnastycznej  przy  PSP Nr 2  
przewiduje  się  ogłoszenie  przetargu  na 17.08.2006r. 
Ogłoszono  przetarg  na  budowę  boisk  sportowych  przy  PSP Nr 1. 
Pozostałe  zadania  inwestycyjne  w  szkołach  są  w  trakcie  realizacji . 
 
Wydatki  bieŜące w przedszkolach  wykorzystano  w 50 %  natomiast  wydatki  majątkowe  
zrealizowano w 8,3 %. 
Większość prac  remontowych  i inwestycyjnych  zostały  zaplanowane   do  wykonania  na  
okres  wakacyjny. 
 
W  gimnazjum  wydatki  bieŜące  wykorzystano  w 55,9 %  natomiast  wydatki  majątkowe  
wykonano w 74,2 %. UniewaŜniono  przetarg  na  wymianę  podłóg, w  miesiącu  lipcu  
nastąpi  ogłoszenie  II  przetargu. W  trakcie  realizacji  jest  zadanie „ zabezpieczenie  
alarmowe dla  PSP 3  oraz  częściowo  dla  PG”. 
 
dz.851 – Ochrona  zdrowia – 40,7 % 

 
     Realizacja   zadań  w/w  dziale przebiega  zgodnie  z  planem  wydatków . 
Szczegółowe  wyjaśnienie   stanowi  załącznik  do  niniejszego  sprawozdania.  
 
dz. 852 – Pomoc  Społeczna – 39,7 % 

  
     Wydatki  na  bieŜące  utrzymanie  Opieki  społecznej  dokonywane  są 
w  miarę  zgłaszanych  potrzeb. 
NiŜsze  wykonanie  w rozdz.85212 – świadczenia  rodzinne – 37,2 % spowodowane  jest 
m.in. :zawyŜeniem  planu , o  czym  poinformowaliśmy Opolski  Urząd  Wojewódzki  oraz  
tym, iŜ  od  września  br. Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej  przejmie  wypłatę 
zasiłków  z  zakładów, które  zatrudniają  powyŜej  20 osób, co  spowoduje  zwiększenie  
wydatków  na  wypłatę  w/w  świadczeń. 
 NiŜsze  wykonanie  w  rozdz.85213 – składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne – 40,7%  
spowodowane jest  tym, iŜ  liczba  osób, za  które  opłacane  są  składki  zmienia  się  np.    
z  tytułu  utraty  waŜności  orzeczenia  o  niepełnosprawności, zgon. 
W  miesiącu  czerwcu  Opolski  Urząd  Wojewódzki  dokonał  zmniejszenia  planu. 
W  rozdz.85219 – Ośrodek pomocy  społecznej – wydatki  zostały  wykonane w 37,9 %. 
Zaplanowano  środki  na odprawę  dla  2  osób, którą  planuje  się  wypłacić  pod  koniec  
roku.   
W  rozdz.85228 – usługi  opiekuńcze  wykonanie  wynosi 26,5%.  
Wykonanie  uzaleŜnione  jest  od  liczby  osób  starszych, chorych, niepełnosprawnych  
potrzebujących pomocy  w  formie  usług  opiekuńczych. Od  około  roku  występuje  
tendencja  spadkowa tzn. przybywa  bardzo  mało  nowych  godzin  usług  opiekuńczych. 
Spowodowane  jest  to  m.in. tym , iŜ  niewiele  osób  chce  korzystać  z  tej  formy  pomocy  
ze  względu  na częściową  odpłatność i  niskie  dochody  oraz  zgon  podopiecznych, które  
miały  przyznane większą  liczbę  godzin  usług. 
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w dz.853 – Pozostałe  zadania  w  zakresie  polityki  społecznej – 42,9 % 

 
     Wydatki  na  bieŜące  utrzymanie  śłobka  wykonane  zostały  w 50,3%  natomiast  
wydatki  inwestycyjne  1,5%  poniewaŜ  modernizacja  budynku  śłobka  jest  w  trakcie  
realizacji.   
Środki  przeznaczone  na  działania  na  rzecz  dzieci  i  młodzieŜy  z  rodzin  
dysfunkcyjnych  w  ramach  świetlic  środowiskowych  poprzez: organizację  czasu  
wolnego, doŜywianie, wyjazdy  wakacyjne , organizację  działań  profilaktycznych ; na  
rozwój  form  pomocy  dla  osób  niepełnosprawnych  oraz  świadczenie  usług  
pielęgnacyjnych  osobom  starszym  i  chorym  są  przekazywane  zgodnie  z  podpisanymi  
umowami.  
   
dz. 854 – Edukacyjna  opieka  wychowawcza – 39,7 % 

 
     Wydatki  na  bieŜące  utrzymanie  świetlic  szkolnych  dokonywane  są  zgodnie                                    
z  planem  wydatków. 
Środki  przeznaczone  na  pomoc  materialną  zostały  wykorzystane  w 24,3% . 
Decyzje  o  przyznaniu  stypendium  zostały  wydane  dopiero  w  miesiącu  maju.  
Wypłata  świadczeń  nastąpiła  w  miesiącu  czerwcu  i  lipcu. We  wrześniu  wydane  
zostaną  nowe  decyzje.    

 
dz. 900 – Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska – 24,7 % 

 
              Wydatki  bieŜące  dotyczące  oświetlenia  ulic , placów  i  dróg  wykonano  w 42,4 %  

natomiast  wydatki  majątkowe  w 36,4 %. 
Zlecono  wykonanie  dokumentacji  projektowej dla  zadań : „wykonanie  oświetlenia  na  
ul. Słowackiego w Zdzieszowicach”   i „na  ul. Wiejskiej  w  Krępnej” . Termin  realizacji 
3.07.20006r. W  lipcu  zapłacono  całość  wynagrodzenia. Realizacja  zadania  przewidziana  
jest  na IV  kwartał br. 
Dla  zadania  o  nazwie: „wykonanie  oświetlenia  na  ul. Jasiońskiej  w  Krępnej  od  stacji 
PKP  w  kierunku  wsi”  zlecono  opracowanie  dokumentacji   projektowej. Termin   
zakończenia  zadania  upływa  4.09.2006r. W  miesiącu  lipcu  zapłacono  zgodnie  z 
umową  I  część  wynagrodzenia. Realizacja  zadania  przewidziana  jest  na IV  kwartał br. 
Zakończono  wykonanie  modernizacji oświetlenia  chodnikowego  przez  Park  Miejski- od  
posesji  Szweda  do  ul. Wolności. Zapłata  nastąpiła  w  miesiącu  lipcu. 
3 sierpnia  upływa  termin  opracowania  projektu  budowlanego dla  zadania „wykonanie   

         oświetlenia  na  ul. Cmentarnej  w  Krępnej  w  rejonie  cmentarza.  Zgodnie  z  umową  w 
miesiącu  czerwcu  zapłacono  część wynagrodzenia. Realizacja  zadania  IV kwartał  2006r. 
Wykonano  dokumentację  projektową  dla  zadań: „wykonanie  oświetlenia  chodnikowego  
na ul. Szkolnej  w  Rozwadzy”, „wykonanie  oświetlenia  chodnikowego  na  ul. Jasiońskiej           
w  Rozwadzy”, „wykonanie  oświetlenia  parkingu  przy  ul. Korfantego”, „aktualizacja 
dokumentacji  na wykonanie  oświetlenia  chodnikowego ul. Główna w  Jasionej” oraz „ 
wykonanie  oświetlenia  na ul. Ogrodowej w  śyrowej”. Zapłaty  dokonano  w  miesiącu  
lipcu. Realizacja  w/w zadań IV  kwartał 2006r. 
  
Zadanie – „projekt  i  wykonanie  bezpiecznych  przejść  dla  pieszych – światła  pulsujące  
na skrzyŜowaniu : ul. Pokoju i  Chrobrego oraz ul. Zielona i G. Św. Anny” realizuje 
Starostwo  Powiatowe  w  Krapkowicach. 1.06.2006r. zostało podpisane  porozumienie  ze  
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Starostwem  na partycypacje  w kosztach . Zadanie  jest  w  trakcie  realizacji. Przekazanie  
dotacji  nastąpi  po  przedłoŜeniu  rozliczenia. 
 
Przekazywanie  dotacji  dla  ZGKiM  następuje  sukcesywnie  na  podstawie  
przedstawianych  przez  zakład  rozliczeń . 
 
Wykonano  utwardzenie 3  stanowisk  pod  kontenery  na  Piastów I. Zapłata  nastąpiła  w  
miesiącu  lipcu.     
Podpisano  umowy  na interwencyjne wyłapywanie  zwierząt  stanowiących  zagroŜenie  
oraz  na  ich  odbiór  w  schronisku. 
Wykonano dokumentację  projektowo-kosztorysową  dla  zadania  „ wykonanie  parkingu 
„Kaczy rynek” w  Krępnej”. Zapłata  nastąpiła  w  miesiącu  lipcu. W  miesiącu  sierpniu  
nastąpi  ogłoszenie  przetargu. 
Zlecono  opracowanie  dokumentacji  dla  zadania „ wykonanie  kanalizacji sanitarnej  do 
posesji  25-27 na ul. G. Św.Anny” oraz  „ modernizacji  Parku  Miejskiego” Realizację  
zadań  zaplanowano  na  IV  kwartał. 
Podpisano  umowę  na  zagospodarowanie  placu  przy  ul.  Nowej  oraz G. Św. Anny( wg. 
projektu  nasadzeń  stałych). Termin  wykonania  14.07.06r. Ze  względu  na  warunki  
atmosferyczne  termin  wykonania  został  aneksem   przesunięty  na  15.10.2006r.          
 
     NiŜsze  wykonanie  spowodowane  jest teŜ  m.in. tym, iŜ  niektóre  zadania  np : 

         montaŜ  iluminacji, wystrój  grobu  zaplanowano  do  wykonania  na  IV  kwartał, 
środki  do  dyspozycji  RS i SM  lub  wykonanie  znaków  są  uruchamiane  w  miarę  
zgłaszanych  potrzeb. 
Szczegółowy  opis  realizacji  zadań w/w  dziale  przedstawia  załącznik „ Stan realizacji 
zadań  gospodarczych  na  2006r. na  dzień  30.06.2006r.”.( od  str.13-18 ) 

 

dz.921 – Kultura  i  ochrona  dziedzictwa  narodowego – 51,7 % 

dz.926 – Kultura  fizyczna  i  sport – 14,5 % 

 
     Przekazywanie  dotacji  podmiotowej  dla  MGOKSiR  oraz  MGBP    następuje  w  
miarę  zgłaszanych  potrzeb. 
 
Środki przeznaczone  na  współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi  w  zakresie : 
organizowania  zawodów  sportowych  o  zasięgu  gminnym  i  ponadgminnym  w celu  
wspomagania  idei  współzawodnictwa  sportowego  dzieci  , młodzieŜy  i  dorosłych  są  
przekazywane  zgodnie  z podpisanymi  umowami.    
 
Środki  do  dyspozycji  RS i SM  są  uruchamiane  w  miarę  zgłaszanych  potrzeb. 
Podpisano  umowę  na  remont  boiska  do  siatkówki  na Oś. Zielona oraz  na modernizację  
boiska  do  siatkówki  w  Parku  Miejskim. Termin  wykonania  28.08.2006r. 
Zadanie  o  nazwie: „ projekt  i  wykonanie  boiska  z  kortem  tenisowym w  Krępnej” 
zostało  wykonane. Zapłata  nastąpiła  w  miesiącu   lipcu.  
Opracowano  dokumentację  kosztorysową  na wykonanie  piłkołapów  na  boisku  do    
koszykówki  od  strony  bloku  4  na  Piastów I. 
Podpisano  ze  Starostwem  Powiatowym  w  Krapkowicach  porozumienie  na  
partycypację  w modernizacji  boiska  przy  Zespole  Szkół w  Zdzieszowicach.   

        
        W  pozostałych  działach  realizacja  wydatków  przebiega  zgodnie  z  planem. 
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     BudŜet  gminy  według   stanu  na  30  czerwca  2006r.  jest  zadłuŜony  ogółem 
w  wysokości :  174.041 zł w tym : 
 
1.zobowiązania  Urzędu – 35.185 zł 
2.zobowiązania  zakładu  budŜetowego – ZGKiM – 138.856 zł  
 
     NaleŜności  gminy  na  dzień  30  czerwca  2006r. wynoszą  ogółem : 692.032 zł  w  tym: 
 
1.naleŜności  Urzędu – 396.758 zł   
2.naleŜności  zakładu  budŜetowego – ZGKiM – 295.274 zł  
 
  
     DołoŜę  wszelkich  starań  aby  budŜet  2006r. po  stronie  dochodów   jak  i  po  stronie  
wydatków  został  wykonany  zgodnie  z  planem. 

 
 

     Do  sprawozdania  opisowego  z wykonania  budŜetu  za  I  półrocze  2006r.        
dołączam  informację :   
 
1.o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego : Miejsko-Gminnej  Biblioteki  Publicznej, 
   Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Kultury  Sportu  i  Rekreacji, Miejsko-Gminnego 
   Ośrodka  Profilaktyki  i  Wspierania  Rodziny  oraz  Zakładu 
   Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej. 
2.z  wykorzystania  Środków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  wraz 
   z  komentarzem 
3.z  udzielonych  w  I  półroczu  zamówień  publicznych.  
4. o stanie  realizacji zadań  gospodarczych  w  2006r.w/g stanu  na  30.06.06r. 

 
 
 

 
Zdzieszowice , dnia 31 lipiec  2006r. 
 
                                                                                               BURMISTRZ 
                                                                                               Dieter  Przewdzing 


