
 
 

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

Zdzieszowice  za  2006r. 
 
 

 
     Dochody  za  2006r. zostały  wykonane  w  125,7 % w  stosunku  do  planu. 
 Decyzjami  uprawnionych  organów  gminy  dotyczących  obniŜenia  górnych  stawek  
podatków, udzielających  ulg i zwolnień , odroczeń i  umorzeń   uszczuplono  dochody  
budŜetowe  o  2.399.297 zł. 
 
     Zaległości  na  dzień  31  grudnia  2006r.  wynoszą : 308.490 zł , co  stanowi  0,7 % 
naleŜnych  dochodów  budŜetowych  w  2006r. w  tym : 
 
1.w  dochodach  realizowanych  przez  Urzędy  Skarbowe  zaległości 
   wynoszą : 19.745 zł. 
 
2.w  dochodach  realizowanych  przez  tutejszy  Urząd  zaległości 
   wynoszą : 288.745 zł. w tym : 

            zaległości  w  odsetkach  wynoszą : 51.131 zł 
 
     Największe  zaległości  występują :  
 
1.w dz.700 – Gospodarka  mieszkaniowa – 17.204 zł, co  stanowi  5,6 % zaległości 
   ogółem. 
 
     W  wieczystym  uŜytkowaniu  nieruchomości  zaległości  wynoszą : 552zł. Są  to  
zaległości  dziewięciu  osób, z czego : w  stosunku  do  jednej  osoby  toczy  się  
postępowanie egzekucyjne  w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie -Koźlu  na  kwotę 48 zł.; 
kwota  215 zł  stanowi  zaległość 2 osób  , które  zmarły- w  tej  sprawie  toczone  jest  
postępowanie  w  sprawie  stwierdzenia  nabycia  spadków; na  kwotę 20 zł  wysłano  
wezwanie  do  zapłaty; pozostała  kwota  tj. 289 zł  stanowi  zaległość 4 osób , które  
wyjechały za granicę.   
 
     W  dzierŜawie  gruntów  zaległości  wynoszą : 9.120 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 :1.726 zł. Jest  to zaległość 3 osób, 
w  stosunku  do  których  toczone  jest  postępowanie  egzekucyjne  przed  Sądem  
Rejonowym  w  Kędzierzynie-Koźlu. Na  dzień  28.02.2007r.  z  tytułu  zaległości  
wpłynęła  kwota  565 zł  
 
Od  w /w  zadłuŜeń  zaległości  w  odsetkach  wynoszą : 5.806 zł. 
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2.w dz.750 – Administracja  publiczna – 4.260 zł, co  stanowi  1,4 %  zaległości   
   ogółem. 
PowyŜsze  zaległości  występują  w  mandatach. Na  kwotę  3.350 zł wystawiono  tytuły  
wykonawcze  do  komornika  z  czego  komornik  na  kwotę  130 zł  zwrócił  tytuły  z  
powodu  nieściągalności. Na  pozostałą  kwotę  zaległości t.j.780 zł  zostaną  wystawione  
tytuły  wykonawcze. 
 
 
3.w dz.756 – Dochody  od  osób  prawnych, od  osób  fizycznych  i  od  innych 
                      jednostek  nie  posiadających  osobowości  prawnej – 286.967 zł, co 
                      stanowi  93 %  zaległości  ogółem . 
  
1)w rozdz.75601 – wpływy  z  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  zaległości 
                                wynoszą : 17.795 zł, co  stanowi 5,8 %  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 : 116.976 zł,   
                                 co  stanowi  37,9 %  zaległości  ogółem . 
 
     W  podatku  rolnym  zaległości  wynoszą : 20.748 zł. Na  kwotę  6 zł  wystawiono  tytuł  
wykonawczy. Kwota 70 zł  to  zaległość  1 spółki  w  upadłości. Pozostała  kwota  stanowi  
zaległość  jednej  spółki. Tytuły  wykonawcze  z  lat  2001-2002 na  kwotę : 13.293 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  związku  z 
tym  ponownie  na  całą  kwotę  zaległości wystawiono  tytuły wykonawcze, które  
komornik  zwrócił  z  adnotacją o  niemoŜliwości  przeprowadzenia  postępowania  
egzekucyjnego  z  powodu  zaprzestania  działalności  spółki. 
 
     W  podatku  od  nieruchomości zaległości  wynoszą : 78.708 zł, co  stanowi 22,9 % 
zaległości  ogółem. Do  28 lutego  2007r. została  wpłacona  kwota : 1.184 zł.  
Na  kwotę : 2.176 zł  wystawiono  tytuły  wykonawcze.  
        Zaległości  3  firm  będących  w  stanie  upadłości  wynoszą : 75.348 zł.  Kwota    
74.383 zł  została  zgłoszona  na  listę  wierzytelności .  
 
     W  podatku  od  środków  transportowych  zaległości  wynoszą  262 zł  i  zostały  
wpłacone  2.01.2007r. 
 
Od  naleŜności  wyszczególnionych  w/w  rozdziale  zaległości  w  odsetkach 
wynoszą : 17.258 zł 
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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 : 154.686 zł,   
                                 co  stanowi  50,1 %  zaległości  ogółem . 

 
Największe  zaległości  występują : 
 
a) w  podatku leśnym, rolnym i  w  podatku  od  nieruchomości  – 119.504 zł. w  tym  
zaległości  z  łącznego  zobowiązania  pienięŜnego  wynoszą : 88.200 zł; w  podatku  
rolnym: 1.458 zł; w  podatku  od  nieruchomości : 29.846 zł 
Do  28  lutego  br. została  wpłacona  kwota : 14.822 zł. ,w  trakcie  przygotowania   są  
wnioski  o  wpis  na  hipotekę  na  kwotę 69.066 zł., dokonano  umorzenia  na  kwotę 
2.076zł.  oraz  wystawiono  tytuły  wykonawcze  na  kwotę : 28.169 zł.   
Pozostałe  zaległości  tj. 2.777 zł są  w  trakcie  wyjaśniania  lub  nie  do  ściągnięcia ( np. 
ustalanie  miejsca  pobytu, zgon  podatnika,  podatnik  przebywa  za  granicą.) 
Na  dzień  31  grudnia  2006r.zostały  załoŜone  hipoteki  na  kwotę 8.727 zł. 
     
b) w  podatku  od  posiadania  psa – 1.844 zł. 
Do  28  lutego br. wpłacono  kwotę 510 zł,  na  kwotę  1.128 zł  wystawiono  tytuły  
wykonawcze , z  czego  komornik  zwrócił  tytuły  na  kwotę   255 zł  z  powodu  
nieściągalności  oraz  tytuły  na  kwotę 130 zł  w  celu  wyjaśnienia  np. zmiana adresu.  
Na  kwotę 206 zł  zostały  wysłane  upomnienia. 
    
c) w  podatku  od  środków  transportowych – 498 zł 
 PowyŜsze  zaległości  zostały  wpłacone. 

 
d) w  dochodach  realizowanych  przez  Urzędy  Skarbowe   tj. w  podatku 
 od  spadków  i  darowizn, w  podatku  od  czynności  cywilnoprawnych  zaległości 
 wynoszą : 1.950 zł. 

 
     Od  naleŜności  wyszczególnionych  w/w  rozdziale  zaległości  w  odsetkach 
wynoszą : 28.007 zł.  

 
     Analizując  powyŜsze  dane  naleŜy  stwierdzić , iŜ wysokość  zaległości  ogółem  za  
2006 uległa  zmniejszeniu   w  stosunku  do  roku  2005r.  

 
 
             Wykonanie   dochodów  w  poszczególnych  działach jest  zróŜnicowane. 
 

NajniŜsze   wykonanie  jest : 
 
1.w dz.630 rozdz.63003 § 2708 – 0% 
 PowyŜsze  wykonanie  spowodowane  jest  tym, iŜ  pomimo  podpisanej  umowy z  
Euroregionem  Pradziad  na  dofinansowanie  realizacji  programu  „Rowerem  BliŜej  
Naszego  Dziedzictwa”- III  etap oraz  zrealizowaniem  zadania  w  całości  gmina  
Zdzieszowice  do  dnia  dzisiejszego  nie  otrzymała  naleŜnych  jej  środków . 
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2.w dz.700 rozdz.70005 § 0760 – przekształcenie  prawa  uŜytkowania  wieczystego  w  
prawo  własności – 16,4 %.  
Nie  osiągnięto  zaplanowanych  dochodów, poniewaŜ mniej  osób  niŜ  planowano  złoŜyło 
wnioski  o  przekształcenie  prawa  uŜytkowania wieczystego  w  prawo  własności  oraz  
podjęto  uchwałę  o  udzielenie  bonifikaty  z  tytułu  przekształcenia  prawa  uŜytkowania  
wieczystego  w  prawo  własności. 
 
3.w dz.751 rozdz.75109 § 2010 – wybory  do  rad  gmin – 58,9 % 
Powodem  takiego  wykonania  jest to, iŜ  plan  dotacji  na  przeprowadzenie  wyborów  do  
rady  gminy, burmistrza  został ustalony  na  dwie  tury  wyborów a  u  nas odbyła  się  tylko  
jedna  tura  wyborów  burmistrza. Krajowe Biuro  Wyborcze- Delegatura  w  Opolu  
powinno  dokonać  zmiany  planu  jednakŜe  tak  się  nie  stało. 
   
4.w dz.756 rozdz.75601 § 0350 – podatek  od  działalności  gospodarczej  osób 
fizycznych  opłacany  w  formie  karty  podatkowej – 73,4 %. 
Burmistrz  nie  miał  wpływu  na  wyŜsze  wykonanie. Plan  przyjęto  na 
podstawie  wykonania  dochodów  za  2005r. Są  to  dochody  realizowane  przez 
Urząd  Skarbowy. 

 
5.w dz.756 rozdz.75615 § 0500 – podatek  od  czynności  cywilnoprawnych– 31,5%  
Burmistrz  nie  miał  wpływu  na  wyŜsze  wykonanie . Plan  przyjęto  na 
podstawie  wykonania  dochodów  za  2005r. Są  to  dochody  realizowane  przez 
Urząd  Skarbowy.  
Nie wykonanie  dochodów  z  tego  tytułu  od  osób  prawnych  rekompensuje  wyŜsze         
o 40 %  wykonanie  dochodów  od  czynności  cywilnoprawnych  od  osób  fizycznych. 
  
6.w dz.756 rozdz.75616 § 0320 – podatek  rolny – 88,4 % 
Powodem  takiego  wykonania  jest  to, iŜ  w  2006r.  dokonano  umorzeń  podatku  rolnego  
rolnikom, którym  uprawy  uległy  zniszczeniu  w wyniku  wiosennej  powodzi  i  letniej  
suszy. 
 
7.w dz.756 rozdz.75618 § 0450  – wpływy  z  opłaty  administracyjnej  – 70,9 %, 
   
 Burmistrz  nie  miał  wpływu  na  wyŜsze  wykonanie. Dochody  były  planowane  na   
 podstawie  szacunków  i prognoz. 
 
8.w dz.801 rozdz.80101 § 2030 – dotacje  na  dofinansowanie  własnych  zadań  bieŜących  
gminy – 62,2 % 
Przyczyny  powyŜszego  wykonania  są  następujące : 
1) dokonano  zwrotu  środków  otrzymanych  na  sfinansowanie  wyprawki  szkolnej  z 
powodu  zwrotu  1 egz. ksiąŜek, gdyŜ  jedno  dziecko  było  uwzględnione  w  dwóch  
szkołach 
2) dokonano  zwrotu  środków otrzymanych  na  sfinansowanie  wprowadzenia  od  1  
września  2006r. nauczania  języka  angielskiego w  pierwszych  klasach poniewaŜ  plan  
został  zawyŜony. Z  wyjaśnień  dyrektora  Biura  Administracyjno-Ekonomicznego 
Oświaty wynika , iŜ  kwota  dotacji  przekazana  na  konto  gminy  wynikała  z  planowanej  
w  gminie  liczby  godzin  języka  angielskiego  w  klasach I  oraz  przyjętej  przez  MENiS 
stawki  za  godzinę  lekcyjną ( 43 zł ).Zwrot  nastąpił  z  tytułu  róŜnic  w  stawce  za  
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godzinę  spowodowaną  osobistym  stopniem  zaszeregowania  nauczycieli  ( średnia  
stawka  za  godzinę  w  gminie wynosi ok. 30 zł). 
   
9.w dz.801 rozdz.80104 – przedszkola  § 0830 – wyŜywienie – 90,5 % 
 PowyŜsze  wykonanie  spowodowane  jest  tym, iŜ  do  planu  wzięto  większą  liczbę   
 dzieci niŜ  faktycznie  uczęszczało.     

 
10.w dz.852 rozdz.85212 § 2010 – dotacja  na  świadczenia  rodzinne, zaliczki  
alimentacyjne – 82 % 
PowyŜsze  wykonanie  spowodowane  jest  zawyŜeniem  planu . Plan  powinien  ulec  
zmniejszeniu. Opolski  Urząd  Wojewódzki  był  o  tym  fakcie  kilkakrotnie  informowany 
na  piśmie.        

 
 

Wydatki  zostały  zrealizowane  w  87 %  w  stosunku  do  planu. 
 
Wydatki  bieŜące  zostały  wykonane  w  92,6 %  natomiast  wydatki  inwestycyjne 
w  76,5 %. 

 
     Wiele  zadań  inwestycyjnych  ujętych  do  realizacji  w  budŜecie  roku  2006  z  
róŜnych  przyczyn   nie zostały  wykonane  bądź  wykonane  tylko  częściowo : 

 
1.w dz.010 rozdz.01010 § 6050 – 39,8 % 
 
Nie wykorzystano  środków  na  wykonanie  dokumentacji kanalizacji  sanitarnej  wsi  
Januszkowice  na  podstawie  posiadanej  koncepcji  z powodu  tego, iŜ : zawarto  umowę  
na  wykonanie  dokumentacji  z  terminem  wykonania  prac do  31.05.2006r. Do  30.04 
2006r.  wykonano  część  dokumentacji  na  kwotę 25.791 zł. Za  nieterminowe  wykonanie  
pozostałej  części  zostaną  naliczone  kary  umowne 
  
2.w dz.600 rozdz.60014 § 6620 – 28,8 % 
 
Nie  zrealizowano  zadania  o  nazwie „ budowa  ronda  na  skrzyŜowaniu  ul. śyrowskiej, 
Rozwadzkiej i G. Św. Anny” na  kwotę 200.000 zł. Zadanie  to  miało  być  realizowane  
wspólnie  ze  Starostwem  Powiatowym  w  Krapkowicach  ,jednakŜe  Starostwo  
Powiatowe  odmówiło  realizacji  tego  zadania. W związku  z  powyŜszym  na  sesji  Rady  
Miejskiej  w  dniu  24.10.2006r. zaproponowano  zdjęcie  tego  z  budŜetu , jednakŜe  radni  
poprzedniej  kadencji  zadecydowali  inaczej.  
  
3.w dz.600  rozdz.60016 § 6050 – 86,85 % - nie  wykonano  1  zadania  oraz  4  zadania  
wykonano  częściowo : 
1) nie  wykonano  zadania  o  nazwie „ modernizacja drogi  oraz  wykonanie  rowu  od  lasu  
do  posesji  Gil  w  Oleszce”. W  miesiącu  maju  została  podpisana  umowa  na  wykonanie  
projektu z  terminem  wykonania  21.07.2006r. Termin  nie  został  dotrzymany. Za  
nieterminowe  wykonanie  zostaną  naliczone  kary  umowne. W  chwili  obecnej  gmina  
jest  w  posiadaniu  dokumentacji. 
2) modernizacja  nawierzchni  na  ul. Parkowej w Zdzieszowicach – 0,8 %. 
Wykonano  dokumentację  kosztorysową. Ze  względu  na  konieczność  wykonania  w  
pierwszej  kolejności kanalizacji  sanitarnej  w  dniu  24.10.2006r.  wystąpiono  na  sesji  
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Rady  Miejskiej  o  wykreślenie  tego  zadania  z  budŜetu, jednakŜe  radni  postanowili  
inaczej. 
3)modernizacja  drogi  ul. Bocznej  do  posesji P. Cieślewicz I etap  wraz  z  projektem  od  
ul. Bocznej  do  śyrowskiej I i II  etap. – 8,7 %. 
Cykl  formalno-prawny z  uzyskiwaniem  zgód  właścicieli  gruntów  na , których  
realizowane  ma  być  zadanie  uległ  wydłuŜeniu. W  związku  z  powyŜszym  wykonanie  
robót  nie  było  moŜliwe. Dokumentacja  wykonana  została  dopiero  w  grudniu  2006r. 
4)wykonanie zatoki  dla  autobusów  wraz  z  wiatą  w  Krępnej  u  zbiegu  ul. Stawowej, 
Polnej, Zdzieszowickiej  dla  uczniów – 12,7 % 
Opracowano  dokumentację  projektowo-kosztorysową. Poszukiwanie  wykonawcy  na  
realizację  zadania  zakończyły  się  niepowodzeniem. 
5)modernizacja  drogi oraz  wykonanie  parkingu  na  ul. Kolejowej                                           
w  Zdzieszowicach – 3,1 %. 
Wykonano  dokumentację  projektowo-kosztorysową. Teren  PKP  oraz  konieczność  
wymiany  sieci  wody  dla  nowego  pawilonu. W  dniu  24.10.2006r.  wystąpiono  na  sesji  
Rady  Miejskiej  o  wykreślenie   tego  zadania  z  budŜetu, jednakŜe  radni  postanowili  
inaczej. 
 
4.w dz.600 rozdz.60017 § 6050 – 67,3 % - nie  wykonano 1 zadania oraz 2  zadania  zostały  
wykonane  częściowo: 
1) modernizacja  dróg – cienki  dywanik   asfaltowy  na  Piastów I – 1,22% 
Opracowano  tylko kosztorys  inwestorski. Ogłoszono  3 krotnie  przetargi  nieograniczone, 
które  zostały  uniewaŜnione  z  powodu  braku  ofert  lub  cen  przekraczających  wysokość  
środków  w  budŜecie. Zadanie  to  zostało  zaplanowane  ponownie  do  wykonania  w  
planie  budŜetu  na  2007r. 
2)wykonanie  parkingu  na  ul. Mysliwca – 0 % 
Zadania  nie  wykonano  poniewaŜ  brak  terenu  gminy  gdzie  moŜna  było to  zadanie  
realizować .W  dniu  24.10.2006r.  wystąpiono  do Rady  Miejskiej  o  wykreślenie   tego  
zadania  z  budŜetu, jednakŜe  radni na  sesji  postanowili  inaczej. 
3) modernizacja  łącznika-cienki  dywanik  asfaltowy  od  ul. Kościuszki  wzdłuŜ  budynku  
Korfantego 12 – 1,5 % 
Opracowano  tylko  dokumentację  kosztorysową. Przeprowadzone  dwukrotnie  
postępowanie w  trybie  przetargu  nieograniczonego  nie  doprowadziło  do  wyłonienia  
wykonawcy  z  powodu  braku  ofert. 

 
5.dz. 700 rozdz.70005 § 6050 – wykonanie  51,3 % 
1) wykonanie  obiektu  na  mieszkania  socjalne – zakończenie  zadania – 31,7 %. 
Zadanie zostało  wykonane  w  całości. Pod  koniec  roku  otrzymaliśmy  środki  z  
Funduszu  Dopłat  i  to  spowodowało  zawyŜenie  planu. 
2) modernizacja budynku  przy  ul. Filarskiego 25 – 79,4 % 
Wykonawca  nie  dotrzymał  terminu  ustalonego  w  umowie  tj. 15.12.06r. Za  
nieterminowe  wykonanie  zostaną  naliczone  odsetki. 
3)montaŜ  windy  osobowej  wraz  z  wykonaniem  projektu  w  budynku przy  ul. 
Filarskiego 19 ( PZ ) – 5,6 %. 
Wykonano  dokumentację  projektowo-kosztorysową. Termin  wykonania  zadania  upłynął   
zgodnie  z  podpisaną  umową  11.12.2006r. Za  nieterminowe  wykonanie  wykonawca  
zapłaci  kary  umowne. 
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4)przygotowanie  terenu  pod  budownictwo  jednorodzinne w  śyrowej – 21,3 % 
Wykonano  projekt  urbanistyczny  oraz procedurę  podziału  terenu  na  działki. Ogłoszono  
2  przetargi  nieograniczone  na  wykonanie  projektu  uzbrojenia  terenu. W obu  
przetargach  nie  złoŜono  ofert. 
  
6.dz.700 rozdz.70005 § 6060 – wykupy  gruntów – 13,3 % 
Zaplanowanych  środków  nie  wykorzystano w pełnej  wysokości, poniewaŜ  osoby 
fizyczne  będące  właścicielami  gruntów, których  wykupem  zainteresowana  była  gmina  
nie  wyraziły  zgody  na  ich  sprzedaŜ. RównieŜ  Agencja  Nieruchomości  Rolnych  nie  
wystawiła  do  sprzedaŜy  działek, którymi  gmina  była  zainteresowana. Nie  udało 
wykupić  się  parku  w  śyrowej, poniewaŜ  w  księdze  wieczystej  prowadzonej  dla  
nieruchomości  jest  obciąŜenie  wprowadzone  umową dzierŜawy. W  przypadku  wykupu  
nieruchomości  gmina  musiała by  przejąć  obowiązki  wynikające   z  umowy  dzierŜawy 

 
7.w dz.754 rozdz.75412 § 6060 – poz.2 : dofinansowanie  zakupu 2 średnich  samochodów  
ratowniczo-gaśniczych - 0 % 
Na dofinansowanie  do  zakupu  2 samochodów  gmina  miała  zabezpieczone  w  budŜecie 
środki  w  wysokości  320.000 zł. Ze  względu  na  wprowadzenie  mnie  w  błąd  przez  
Dyrektora  Oddziału  Wojewódzkiego  Związku  OSP w  Opolu  zabezpieczona  kwota  w  
budŜecie  na  2006r.  była  niewystarczająca. Zostałem  poproszony  o  zwiększenie  tej  
kwoty – z 320.000 zł do 860.000 zł w przeciągu  trzech  dni, co  było  warunkiem  
ewentualnego  przyznania  dotacji. Było  to  oczywiście  niemoŜliwe  do  wykonania. W  
późniejszym  terminie  zostałem  poinformowany  telefonicznie  przez  Dyrektora  Biura  
Związku  w  Opolu, iŜ  Związek  nie  przyzna  dotacji  nawet  na  jeden  samochód  ze  
względu  na  brak  środków  finansowych 
 
8.w dz.754 rozdz.75495 § 6050 – modernizacja  systemu  monitoringu – 20% 
Do  dnia  31.12.2006r.  cykl  projektowy nie  został  zakończony  ze  względu  na  trudności  
w  uzyskaniu  zgody  przez  teren  PKP  oraz  Zakładów  Koksowniczych. Za  nietrminową  
realizację  zostaną  naliczone  kary. Obecnie  oczekuje  się  na  wydanie  pozwolenia  na  
budowę. 
 
9.w dz.801 rozdz.80101 § 6050 – 78,5 % 
Powodem  takiego  wykonania  jest : 
1)poz.1 – budowa  sali  gimnastycznej  przy  PSP Nr 2 – 67,2 % 
Realizacja  zadania  przebiega  zgodnie  z  ustalonym  harmonogramem  i  podpisaną 
umową.  Na  powyŜsze  wykonanie  ma  wpływ  to , iŜ  po  przeprowadzeniu  przetargu  
kwota  na  realizację  zadania  okazała  się  niŜsza  niŜ  środki  zabezpieczone  w  budŜecie  
oraz  to, iŜ  pod  koniec  roku  gmina  otrzymała   znaczną  kwotę  subwencji  ogólnej  i  
część  tej  kwoty  została  przeznaczona  na  zwiększenie  planu  tego  zadania , co  
spowodowało  zawyŜenie  planu. 
2)poz.6 – budowa  boisk  sportowych  przy  PSP Nr 1 – 80,9 % 
Zadanie  wykonano  w  całości. Na  powyŜsze  wykonanie  miało  wpływ  to, iŜ  pod  koniec  
roku  otrzymaliśmy  dofinansowanie  z Funduszu  Rozwoju  Kultury  Fizycznej  i  to  
spowodowało  zawyŜenie  planu. 
 
10.w dz.900 rozdz.90015 § 6050 – wykonanie  oświetlenia  na  ul. Ogrodowej                             
w  śyrowej -  30,7%. 
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Dokumentację  wykonano w  miesiącu lipcu  2006r., pozwolenie  na budowę uzyskano  w  
miesiącu  sierpniu. Koszt  wykonania  całego  zadania  to  kwota  380.000 zł. Rada  Sołecka  
tak  rozbudowała  zakres, Ŝe  środki  finansowe  były  zbyt  małe  i  w  związku  z  tym  nie  
zdecydowano  się  ze względu  na  gospodarność  realizację  tego  zadania  bez  
dodatkowych  uzgodnień  z  Radą  Miejską.  

 
11.w dz.900 rozdz.90017 § 6210 – 86,1 % 
Wszystkie  zaplanowane  zakupy   zostały  zrealizowane .Dotacja  była  przekazywana  
zgodnie  ze  złoŜonym  przez  ZGKiM  rozliczeniem. 
  
12.w dz.900 rozdz.90095 § 6050 – 77,8 % 
1)projekt  i  wykonanie  kanalizacji  sanitarnej  do  posesji  23-25  na ul. G. Św.Anny – 
7,1% 
Projektant  wykonał  projekt  dnia  5.12.2006r., za  który  zapłacono  70 %  wartości  
zgodnie  z  umową ( brak  pozwolenia  na  budowę ). Z  kwoty  tej  potrącono  odsetki  za  
zwłokę z  wartości  umownej. Brak  było  czasu  na  realizację zadania. Zadanie  przeszło  
do  realizacji  na  rok  2007. Obecnie  dokumentacja  jest  złoŜona  w  Starostwie  
Powiatowym  o  wydanie  pozwolenia  na  budowę. 
2) projekt  zagospodarowania  działki  z  odstojnikiem  kanalizacji  deszczowej                   
w  Oleszce -  0 % 
Do  31.12.06r. wykonawca  dokumentacji  technicznej  nie  zrealizował  zadania. 
Termin wg umowy  upłynął  31.07.06r.. Za  niedotrzymanie  terminu  wykonawcy  zostaną  
naliczone  odsetki. 
3)modernizacja  mostu  na  ul. Lesiańskiej  w  Januszkowicach – 9,4 % 
Zadanie  to  zostało  wprowadzone  do  budŜetu  dopiero  pod  koniec  września. 
Wykonano  dokumentację  projektową z terminem  realizacji  6.11.06r. Ze  względu  na  
późną  porę  roku nie  było  moŜliwości  przeprowadzenia  procedury  przetargowej  oraz  
realizacji  zadania 
 
13.w dz.900 rozdz.90095 § 6060 – zakup  Sarkofagu  na  cmentarz  w  Krępnej – 0 % 
Zadanie  to  nie  przygotowano  do  realizacji  we  właściwej  kolejności. Ze  względu  na  
brak zasilania w energię  w n/n obiektu  kostnicy, brak  projektu  na  to  zasilanie 
zrezygnowano  z  niecelowego  zakupu..  
  
14.w dz.926 rozdz.92605 § 2480 – 84,7 % 
 Nie  przekazano  całej  dotacji  dla  MGOKSiR  poniewaŜ   nie zrealizowano w  roku  2006  
2  inwestycji poniewaŜ : 
- budowy ściany  wspinaczkowej – ogłoszono  dwa  przetargi, które  nie  zostały  
rozstrzygnięte  z  powodu  braku  oferentów,  
- modernizacji  stadionu-droga  wewnętrzna i parking  na stadionie  miejskim – ze  względu  
na  duŜą  skalę  robót  zrezygnowano z w/w  prac, gdyŜ  ruch  samochodów  cięŜarowych i  
cięŜkiego sprzętu  spowodowałby zniszczenie  nowo  wybudowanej  drogi. 
Zadania  te  zostały  zaplanowane  do  realizacji  w  2007r. 
 
     Wykorzystanie środków  przeznaczonych  na  wydatki  bieŜące  jest w  działach 
zróŜnicowane. 
Przyczyny  takiego  wykonania  są   następujące : 
 
1.w dz.010 rozdz.01008 § 4270 poz.3 – 0 % 
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Na  zadanie „ remont  rowu  479 od  przepustu  pod  drogą  474 Oleszka” spisana  została 
umowa  na  wykonanie kosztorysu  inwestorskiego  i uproszczonej  dokumentacji. 
Wykonawca  nie  dotrzymał  terminu  realizacji , który  minął 31.07.06r., w  związku  z  
czym  naliczone  zostaną  kary  umowne. 
 
2.w dz.010 rozdz.01078 – 49,8 % 
Jednym  z  powodów  tak  niskiego  wykonania  jest  to, iŜ  nie  wykorzystano  środków  
przeznaczonych  na  rekompensatę  zarobków  osób  powołanych  do  akcji                          
p-powodziowej  poniewaŜ  osoby  uczestniczące  w  akcji  powodziowej  nie  potrafiły  
udokumentować  utraconych  wynagrodzeń  za  czas  uczestnictwa  w  działaniu  
ratowniczym.   
 
3.w dz.600 rozdz.60095 § 4300 – wykonanie  ewidencji  dróg, mostów  w  gminie – 29,5 % 
Zadanie  wykonano  w  całości. W  wyniku  przeprowadzonego  przetargu wykonawca  
zaoferował  o  wiele  niŜszą  kwotę  niŜ  planowano  w  momencie  tworzenia  budŜetu 
 
4.w dz.630 rozdz.63003 – 56,8 % 
Zadanie  zostało  wykonane  w  całości. Na  podstawie  podpisanej  umowy  z  
Euroregionem  Pradziad  na  dofinansowanie  realizacji  mikroprojektu „Rowerem  BliŜej  
Naszego  Dziedzictwa”-III  etap, wprowadzono  kwotę  dofinansowania  do  budŜetu  i  to  
spowodowało  zawyŜenie  planu.  
 
5.w dz.700 rozdz.70005 – 44,8 % 
W  rozdziale  gospodarka  gruntami  i  nieruchomościami  wydatki bieŜące  zostały  
wykonane  w  77 %. Jednym  z  powodów   takiego  wykonania  jest  to , iŜ  mniej  osób niŜ  
planowano  złoŜyło  wnioski  o przekształcenie  prawa  uŜytkowania  wieczystego  w  
prawo  własności, co  przełoŜyło  się  na   mniejszą  ilość  wykonanych  w  tym  celu  
operatów  szacunkowych  przez  biegłego  rzeczoznawcę  majątkowego.  
Nie  wykorzystano  środków  zaplanowanych  na  wypłatę  odszkodowań . Jednym  z  
powodów  jest  to, iŜ  nie  doszło  do  wykupu  dróg  i  wypłat  odszkodowań  poniewaŜ  
właściciele  gruntów  nie chcieli się  zgodzić  na  zaproponowane  przez  Gminę  kwoty. 
Następną  przyczyną   niŜszego  wykonania  jest to ,iŜ  podziału  nieruchomości  geodeta  
dokonał  dopiero  pod  koniec  roku  2006r.  co  spowodowało , Ŝe  wypłatę  odszkodowania  
będzie  moŜna  dokonać  w  roku  2007r.   
        

        6.w dz. 710 rozdz.71004 – 5,2 % 
         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. Studium  zostało  wyłoŜone do  
publicznego wglądu oraz  przeprowadzono  w  dniu  21  lutego  2007r.  debatę  publiczną. 
Do  dnia  26.03.2007r. zgodnie  z  art.11 pkt 11 ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  
planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U Nr 80, poz. 717 z póŜ.zm.) 
przyjmowane  są  uwagi  do projektu  zmiany  studium. Po  zakończeniu  procedur  studium  
zostanie  przedłoŜone  Radzie  w  celu  podjęcia  uchwały. 
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W  2006r.  zapłacono  tylko  wynagrodzenie  za  wydanie  opinii  prawnej  oraz  za  udział  
w  komisji  urbanistycznej.      
 
7.w dz.750 rozdz.75022 – 79,9 % 
 Urząd  nie  ma  wpływu  na  wysokość  wykorzystania  środków  przeznaczonych  na  
działalność  Rady  Miejskiej. 
 
8.w dz.750 rozdz.75023 § 4210 – 82,8 % 
Wydatkowanie  przyznanych  środków  było  dokonywane  w  sposób  celowy  i  bardzo  
oszczędny. Nie  wykorzystano  środków  przyznanych  pod  koniec  m-ca  października  na  
zakup  mebli poniewaŜ  zakup  ten  związany  był z  przeprowadzeniem  procedury  
przetargowej. Stanowisko  pracy  zajmujące  się  organizacją  zamówień  publicznych  w  
okresie  tym  organizowało  bardzo  duŜą  ilość  przetargów  związanych  z  realizacją  
zadań  gospodarczych, które  traktowane  były  priorytetowo. NiemoŜliwe  więc  było  
przystąpienie  od  razu  do  realizacji  przetargu  tym  bardziej, Ŝe  procedura  opisu  
przedmiotu  zamówienia  w  przypadku  mebli  jest  skomplikowana. Ponadto  z  
dokonanego  rozeznania  w  placówkach  handlowych  wynikało, iŜ  termin  oczekiwania  
wynosi  od  6 do 8  tygodni. Pozostawiono  więc  środki  finansowe  do  wykorzystania  w  
roku  2007.  

 
9.w dz.751 rozdz.75109 – wybory  do  rad  gmin, powiatów i burmistrzów – 58,9 %. 
Jest  to  zadanie  zlecone. Wysokość  środków  została  przyznana  na  przeprowadzenie  
dwóch  tur  wyborów  na  burmistrza, jednakŜe  u nas  odbyła  się  tylko  1  tura  wyborów. 
Plan  powinien  zostać  skorygowany przez  Krajowe  Biuro  Wyborcze, jednakŜe  tak  się  
nie  stało. 
 
10.w dz.852 rozdz.85203 – ośrodki  wsparcia – 16,1 % 
ZłoŜonych  przez  Kierownika  MGOPS  wyjaśnień  wynika  , iŜ  jest  to  nowe  zadanie, 
wystąpiły  trudności  ze  znalezieniem  specjalistów  z  tematyce  przemocy  domowej. 
Dopiero  w  lipcu  udało  się  znaleźć  osobę  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  zaczęto  
udzielać  porad  oraz  wsparcia  dla  osób  potrzebujących  tej  formy  pomocy. Jest  to  
zadanie, które  ma  tendencję  rozwojową. Na  rok  2007  planowane  są  kolejne  działania. 
 
11.w dz.852 rozdz.85212 – świadczenia  rodzinne – 82 % 
Jest  to  zadanie  zlecone. PowyŜsze  wykonanie  spowodowane  jest  zawyŜeniem  planu . 
Plan  powinien  ulec  zmniejszeniu. Opolski  Urząd  Wojewódzki  był   kilkakrotnie  
informowany  na  piśmie o  nadwyŜce środków.        
 
12.w dz.852 rozdz.85215 – dodatki  mieszkaniowe – 88,6 % 
Na  powyŜsze  wykonanie  miały  wpływ  następujące  czynniki : 
- zmniejszenie  czynszu  w  lokalach  socjalnych, 
-niŜszy dodatek  mieszkaniowy- z  powodu  wyjazdów  stałych  za  granicę  osób  
wchodzących  w  skład  gospodarstw  domowych  osób  ubiegających  się  o  przyznanie  
dodatku  mieszkaniowego  ( mniejsza  liczba  osób-mniejszy  dodatek  mieszkaniowy ) , 
-niŜszy  dodatek  mieszkaniowy  bądź  jego  utrata  z  powodu podjęcia pracy  za  granicą  
przez  osoby  bezrobotne, a  co  za tym  idzie wykazywany  jest  dochód  w  miejsce  
dotychczas  wykazywanego  dochodu  zerowego.  
 
13.w dz.854 rozdz.85415 – pomoc  materialna  dla  uczniów – 51,4 % 
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Otrzymanie  dotacji  z  Urzędu  Wojewódzkiego  na  dofinansowanie  realizacji   tego  
zadania  pozwoliło  zaoszczędzić  środki własne  Gminy.  
Na  takie  wykonanie  miało  wpływ  równieŜ  to, Ŝe  część  decyzji  przyznaje  stypendia  
bez  obowiązku  udokumentowania  poniesionych  wydatków  zaś  część  decyzji  przyznaje  
stypendia , ale wypłata  ich  dokonywana  jest  na  podstawie dostarczonych  rachunków i  
właśnie  w  tej  części  nie  wszystkie  decyzje  zostały  zrealizowane , gdyŜ  nie  zostały  
dostarczone  dokumenty  na podstawie, których  moŜna  było wypłacić  stypendium. 

 
14.w dz.852 rozdz.85219 – ośrodki  pomocy  społecznej – 82,2 % 
Pod  koniec  roku  otrzymaliśmy  znaczne  środki  z  Urzędu  Wojewódzkiego  na  
dofinansowanie  zadań  własnych co  pozwoliło  zaoszczędzić  środki  własne  Gminy. 
Oszczędności  wynikają  równieŜ z  tego, iŜ  w  budŜecie  zaplanowane  były  środki  na  
wypłatę  2  odpraw, wypłacono  tylko  jedną  odprawę.  
 
 15.w dz.852 rozdz.85295 § 3110 poz. 2 – prace  społecznie  uŜyteczne – 66,5 % 
Refundacja  części  poniesionych  kosztów  na  organizację  w/w  prac   przez  Powiatowy  
Urząd  Pracy  w  Krapkowicach  pozwoliła  na znaczne  oszczędności  środków  własnych 
gminy.   
  
16.w dz.900 rozdz.90015 § 4210 poz.2 – zakup  oświetlenia  świątecznego – 79,9 % 
Zadanie  zrealizowano. Oszczędności  wynikają  z  przeprowadzenia   procedury  
przetargowej. 
  
17.w dz.900 rozdz.90015 § 4260 -  zakup  energii – 82,5 % 
 Na  taki  poziom  wykorzystania  środków  naszym  zdaniem  ma  wpływ  modernizacja 
punktów  świetlnych  w  gminie  na  energooszczędne .Pomimo  wzrostu  cen  energii  oraz  
zwiększenia  punktów  świetlnych  poniesione  wydatki  uległy  zmniejszeniu  w  stosunku  
do  wydatków  z  2005r. 

 
18. w dz.900 rozdz.90095 § 4270 poz.1 – konserwacja  kanalizacji deszczowej  na  ul. 
Głównej  i  Myśliwca  w  Jasionej – 0 % 

         Zadanie  zostało  zlecone  do  realizacji  ZGKiM, który  stwierdził  , iŜ  nie  przystąpi  do  
jego  realizacji,  gdyŜ  w  wyniku  oględzin  nie  stwierdzono  potrzeby  konserwacji  
kanalizacji. 

 
19.w dz.900 rozdz.90095 § 4300  - 64,3 %. 
1) wykonanie  znaków  poziomych  i pionowych  na  jezdniach – 26,6 % 
Zadanie  zostało  zrealizowane  częściowo  poniewaŜ  wykonawca  nie  dotrzymał  terminu  
zakończenia  robót tj. 30.09.06r.. Zadanie  zostanie  zakończone  w  2007r. 

 
20.w dz.926 rozdz.92695 § 4270 poz.2 i 3 – remont  ogrodzenia  boiska  przy  
skrzyŜowaniu  ul. Pokoju-Myśliwca – 4,1 %. Opracowana została  tylko  dokumentacja  
projektowo-kosztorysowa. Nie  przystąpiono  do  jego  realizacji  poniewaŜ  teren  nie  jest  
boiskiem. W  planie zagospodarowania  przestrzennego m. Zdz-ce  to  działki  przeznaczone 
pod  budownictwo. SM Piastów II i PSP Nr 1 czasowo  wykorzystywały  ten  teren  do  gier  
i  zabaw. Obecnie  Burmistrz  będzie  realizował  uchwałę  RM Nr LII/419/02 w  sprawie  
uchwalenia  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego m. Zdzieszowice.   
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NiŜsze  wykonanie  w  niektórych  paragrafach  spowodowane  jest  m.in. : 
 
1.w dz.700 rozdz.70005 – mniej  niŜ  zakładano  wydatkowano  środków  na  zakup   
energii ,mniejsza  ilość  szacunków nieruchomości oraz dokumentacji  geodezyjnych.  
      
2. brakiem  potrzeb ( np. nadzory  i  ogłoszenia  w prasie , podróŜe  zagraniczne, obserwacja  
psów  i  kotów podejrzanych  o  wściekliznę, 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 2007r. Zostały  one  zaksięgowane  na  zobowiązania, 

 
5.zawyŜeniem  planu ( np. ubezpieczenie  dróg gminnych, monitoring  miasta ,wyŜywienie 
w  przedszkolach, pomoc  materialna  dla  uczniów, utrzymanie  szaletu  miejskiego ), 
 
6.oszczędności  po  przeprowadzonych  przetargach 

 
Zadania , które  z  róŜnych  przyczyn  nie  udało  się  ich  zrealizować  bądź  zrealizowano  
tylko  częściowo  zostały  zaplanowane  do  wykonania  w  2007r. 
Wykonanie  wydatków  byłoby  wyŜsze  gdyby  radni  dokonali  zmiany  budŜetu.  
26 września  2006r.  przygotowałem  projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  
budŜetu, w  której  zaproponowałem  wykreślenie   niektórych  zadań , wiedząc  juŜ, Ŝe  ich  
nie wykonam. Na  sesji  24  października  2006r. moja  propozycja  została  przez  radnych  
odrzucona.   
 
    Na  dzień  31  grudnia  2006r.  występuje  w dz.758 rozdz.75814 symbol  4990  
niewłaściwe  obciąŜenie  rachunku  bankowego  na  kwotę 310,98 zł. Dotyczy  3  placówek  
oświatowych: Przedszkole Nr 3 – 67 zł (podwójnie  zapłacony  podatek ); PSP Nr 2 – 
193,98 zł ( błędny  przelew  składek  ZNP– złe  konto) ; BA-EO– 50 zł. ( nadpłata  za  
prenumeratę) 

 
   W  wyniku  w/ w  działań  i  tak  zrealizowanego  budŜetu  wynik  budŜetowy  gminy  
Zdzieszowice  za  2006r. zamknął  się  deficytem   budŜetowym  w wysokości -
1.085.398,73 zł , który został  pokryty  z  przychodów  składających  się  z  nadwyŜki  z lat  
ubiegłych.   
  
     Stan  zobowiązań  wymagalnych  gminy  wg  tytułów  dłuŜnych  na  dzień                               
31 grudzień  2006r. wynosi  : 11.172,30 zł. w tym: 
 
1.Urząd   Miejski – 10.946,30 zł  
Na  powyŜsze  zobowiązania  składają  się następujące  kwoty: 

         1) 1.284,76 zł – dotyczy  faktur  dostarczonych  do  księgowości  po  terminie  płatności.  
         Urząd  nie  zapłacił  z  tego  tytułu  Ŝadnych  odsetek.  

2) 5.764,20 zł – nadpłaty  w  podatkach  realizowanych  przez  UM 
3) 3.897,34 zł – nadpłaty  w  podatkach  realizowanych  przez  US. 
2.Ośrodek  Profilaktyki  i  Wspierania  Rodziny  - 226,00 zł – faktury  wpłynęły  do  
księgowości  po  upływie terminu  płatności 
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     Stan  naleŜności  gminy  ogółem  na 31 grudzień 2006r. wynosi 482.525,61 zł ,w tym: 
1) Urząd  Miejski – 257.359,19 zł – dotyczą  naleŜności z  podatków  wraz  z  US 
2) ZGKiM – 225.166,42 zł – z  tytułu  dostaw  i  usług. 
   
     Rady  Sołeckie  oraz  Samorządy  Mieszkańców  w  2005r. środki  wykorzystały 
w 71,1 %  w  stosunku  do  planu.  Szczegółowe   rozliczenie  w załączeniu. 

 

     Środki  przeznaczone  na  oświatę  i  wychowanie  oraz na  edukacyjną  opiekę  
wychowawczą  zostały  wykorzystane  w 93,7 %. 
Szczegółowe  sprawozdanie  wraz  z  objaśnieniami  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 
 

 
34.990.832,49 

 
16.839.786,00 
 
51.830.618,49 

 
43.987.551,45 

 
16.839.786,83 
 
45.072.950,18 

 
125,7 

 
100 

 
87 
 

 
4. 
 

 
Wynik  budŜetowy  za  2006r. 

 
-- 

(1+2-3) 

 
-1.085.398,73 

(1-3) 

 

 
5. 

 
Skumulowana  nadwyŜka na  31.12.2006r.   

 
-- 

 
16.839.786,83 

 

 
6. 

 
Wynik 

 
-- 

 
15.754.388,10 

(4+5) 

 

 
Do  sprawozdania  opisowego za  2006 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, jednostek   
  Oświatowych  obsługiwanych  przez BA-EO  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  2006r.  zamówień  publicznych     

 
Zdzieszowice, dnia  16  marca  2007r. 
                                                                                                   
Opracowała :                                                                                                                BURMISTRZ                                                                                                              
Zdzisława  Krukowska                                                                                                Dieter  Przewdzing 
 
                 


