
Objaśnienia  do  wykonania
budżetu  Miasta  i  Gminy  Zdzieszowice

za  I  półrocze  2007r.

     Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Miasta  i  Gminy  Zdzieszowice
za  I  półrocze  2007r. została  opracowana  zgodnie  z  Uchwałą  Rady  Miejskiej
w  Zdzieszowicach  Nr L \ 312 \ 06  z  dnia  7  czerwca  2006 r.

Dochody  ogółem  zostały  wykonane  w  55,4 %  w  stosunku  do  planu .
    

Pomimo  takiego wykonania  dochodów   za  I  półrocze , wykonanie  w poszczególnych 
dochodach  jest   zróżnicowane. Najniższe  wykonanie  występuje  w  dochodach 
własnych  w :
1.dochody  z  dzierżawy  obwodów  łowieckich – 1,2 %

Burmistrz  nie  ma  wpływu  na  wykonanie . Plan  na  2007r. został  ustalony
na  podstawie  wykonania  w  2006r. 

         2.dochody  ze  sprzedaży  mienia  w dz.700 rozdz.70005 § 0770 i 0870 – 3,9 %

W  pierwszym  półroczu  sprzedano  3  działki  budowlane  przy  ul. Strzeleckiej  i  działkę 
pod  powiększenie  cmentarza w  Zdzieszowicach.
Obecnie  trwa  procedura  prawna w  celu  przygotowania  do  sprzedaży  działek 
położonych  przy  ul. Piastów  oraz   działki o  pow.0,500 ha w  obszarze  inwestycyjnym 
Borek  w  Rozwadzy. Do  chwili  obecnej  nie  wpłynął  żaden  wniosek na  zakup 
pozostałej  części  działki  w  obszarze  inwestycyjnym  Borek.
We  wrześniu  będzie  przeprowadzony  przetarg  na  zbycie  działek  przy  ul. Bocznej  w 
Zdzieszowicach  przeznaczonych  pod  budownictwo  mieszkaniowe.
W II  półroczu  nastąpi  również  sprzedaż  2  lokali  komunalnych  na  rzecz  ich 
najemców.
Nie  nastąpi natomiast  zaplanowana  sprzedaż  3  działek  niezabudowanych  przy  ul. 
G. Św. Anny  w  Zdzieszowicach  przeznaczonych  pod  budownictwo  mieszkaniowe. 
Negatywną  opinię  w  sprawie  sprzedaży  tych  działek  pod  budownictwo  mieszkaniowe 
wyraził  Samorząd  Mieszkańców  Osiedla  Kaczorownia. Dla  tego  terenu  nie 
opracowano  koncepcji  programowo-przestrzennej  jego  podziału  na  działki  budowlane 
oraz  teren  ten  nie  jest  uzbrojony  w  media  energetyczne. Dla  działek  tych  zgodnie 
opinią  samorządu  mieszkańców  rozpoczęto  procedurę  zmiany  funkcji  przeznaczenia  w 
planie  zagospodarowania  przestrzennego.
Z  wyjaśnień  Kierownika  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami, Rolnictwa  i 
Leśnictwa  wynika, iż  zaplanowane  dochody  z  tytułu  sprzedaży  mienia  zostaną  w 
2007r. wykonane  około  w 22%.      
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Plan  na  2007r. został  ustalony  na  podstawie  wykonania  w  2006r. Ustalenie wysokości 
w/w  dochodów  jest bardzo trudne . Jednakże  wzorem  lat  poprzednich  liczymy , iż  plan 
dochodów  do  końca  roku  zostanie  wykonany.

     Na  poziom  zrealizowanych  dochodów  budżetowych  wpływ  mają  też  decyzje
uprawnionych  organów  gminy  dotyczące  obniżenia  maksymalnych  stawek podatku,
udzielające  ulg, odroczeń, umorzeń  i  zwolnień  z  podatków. Decyzjami  tymi
w  I  półroczu  2007r. uszczuplono  dochody  budżetowe  ogółem  o  kwotę :1.494.231 zł, 
w tym: skutki  obniżenia  górnych  stawek  podatków, skutki  udzielonych  ulg  i  zwolnień 
wynoszą  1.459.412 zł,  natomiast  skutki  udzielonych  przez  Burmistrza   odroczeń, 
umorzeń   wynoszą  70.418 zł.  

     Zaległości  na  dzień  30  czerwca  2007r. wynoszą  632.647 zł w  tym :
zaległości  w  odsetkach  wynoszą  59.204 zł.

     Największe  zaległości  występują :

1.w  podatku  od  nieruchomości  od  osób  prawnych – 101.378 zł.

W  miesiącu  lipcu  z  tytułu  zaległości  wpłacona  została  kwota  2.061 zł, kwota
75.349 zł  stanowi  zaległość 3 firm  będących  w  upadłości. Na  kwotę 23.941 zł 
wystawiono  tytuły  wykonawcze, na  kwotę  9 zł  dokonano  odpisu. Pozostała  kwota 
tj.18 zł stanowi  niedopłaty  w  podatku.

2.w  podatku  rolnym  od  osób  prawnych – 20.748 zł
Kwota 70 zł  stanowi  zaległość  spółki  w  upadłości. 
Zaległość  w  kwocie  20.672 zł  dotyczy  jednej  spółki od 2001r. Na  całą  kwotę  wysłane 
zostały  tytuły  wykonawcze, które  zostały  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  całą kwotę  zaległości  wystawiono  tytuły  wykonawcze, które  komornik 
zwrócił  z  adnotacją  o  niemożliwości  przeprowadzenia  postępowania  egzekucyjnego  z 
powodu  zaprzestania  działalności  spółki. Na  pozostałą  zaległość  wystawiono  tytuł 
wykonawczy. 
  
3.w podatku  rolnym , leśnym  i  w  podatku  od  nieruchomości  od  osób  fizycznych  – 
132.656 zł, w tym zaległości  z  łącznego  zobowiązania  pieniężnego  wynoszą :103.874 zł.
Do  31.07.07r.  została  wpłacona  kwota  6.447 zł, na  2.619  zł  wpłynęły  podania  o 
umorzenie.  Na  kwotę 9.171 zł  zostały  już  założone  hipoteki, na  kwotę  72.899 zł 
wysłano wnioski  o wpis na  hipotekę. Dokonano  odpisów  i umorzeń  na  kwotę  9.530 zł. 
Wystawiono  tytuły  wykonawcze  na  kwotę ok.25.621 zł, pozostałe  zaległości tj.6.369 są 
w  trakcie  wyjaśniania.

 
4.w  opłacie  za  dzierżawę  gruntów i  najem  lokali  – 11.707 zł
Powyższe  zaległości  dotyczą  11  osób .
W  miesiącu  lipcu  na  poczet  zaległości  wpłacona  została  kwota  688 zł, do  2  osób  na 
kwotę 391 zł  wysłano  ostateczne wezwania  do  zapłaty.  
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         Na  pozostałą  kwotę  zaległości  toczą  się   postępowania  egzekucyjne przed  Sądami.

5. w dochodach  realizowanych  przez  Urzędy  Skarbowe – 6.503 zł.
  Dotyczy  m.in. podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  opłacanego  w  formie  karty 
  podatkowej

6.zaliczki  alimentacyjne – 290.639 zł
Według  wyjaśnień  kierownika  MGOPS   na  dzień  sporządzenia  sprawozdania  jest 
około  80  dłużników  alimentacyjnych. W  celu  ściągnięcia  długu  zastosowano  procedury 
wynikające  z   ustawy  z  dnia  22  kwietnia  2005r. o  postępowaniu  wobec  dłużników 
alimentacyjnych oraz  zaliczce  alimentacyjnej.W  sprawie  60  dłużników  przesłano  do 
komorników  pisma  z  zapytaniem  o  stan  egzekucji  długu  oraz  przyczyny  jej 
bezskuteczności. Na  powyższe  zapytanie  otrzymano  40  odpowiedzi.
W  20  sprawach  przesłano  ponaglenia , w  przypadku  braku  odpowiedzi  o  opieszałości 
komorników  zostanie  powiadomiony  sąd.
Z  uzyskanych  informacji  wynika iż :
-15  dłużników  nie  podlega  właściwości  miejscowej  Ośrodka. Zaliczka alimentacyjna 
jest  wypłacana  w  tut. Ośrodku  natomiast  do  jej  ściągnięcia  są  zobowiązane Ośrodki 
z  Gmin  w  których   przebywają  dłużnicy, o  czym  zostały  one  poinformowane,
-15  dłużników  przebywa  w  zakładach  karnych  i  na  dzień  dzisiejszy  ściągnięcie  długu 
nie  jest  możliwe,
-5  dłużników  przebywa  poza  granicami  kraju,
-5  dłużników  zostanie  zgłoszonych  do  Powiatowego  Urzędu  Pracy  gdyż  z 
przeprowadzonych wywiadów  środowiskowych wynika, że  obecnie  nie  pracują  i  nie 
osiągają  żadnego  dochodu.
W  dalszej  perspektywie  zostaną  zastosowane  środki  wynikające  z art.4 i art.5  w/w 
ustawy ( aktywizacja  zawodowa  dłużników, skierowanie  dłużnika  do  organizowanych 
robót  publicznych, zatrzymanie  prawa  jazdy )
  
7.Pozostałe  zaległości  na  kwotę  9.812 zł   dotyczą  m.in.:
  

           1)podatku  od  posiadania  psa – 1.214zł. 
           W  miesiącu  lipcu  wpłacono  z  tytułu  zaległości  58 zł. Na  kwotę 368 zł  wystawiono  
           tytuły wykonawcze, na  kwotę 724 zł  komornik  zwrócił  tytuły  z  powodu  
           nieściągalności . Na  kwotę  65 zł  założono  hipotekę.

           2)mandatów – 4.230 zł. 
           Na  całą  kwotę  wystawiono  tytuły  wykonawcze, jednakże  egzekucja  w  większości 
           przypadków  jest  bezskuteczna.  

  5)wieczystego  użytkowania – 845 zł.
  Są  to  zaległości  17  osób: kwota  305 zł  stanowi  zaległość 9 osób, do  których  wysłano 
  ostateczne  wezwania  do zapłaty, kwota 259 zł  to  zaległość 2 osób nieżyjących- 
  toczy  się postępowanie  w  sprawie  nabycia  spadku, kwota 280 zł stanowi  zaległość 6 
  osób-brak  miejsca  pobytu, przebywający  za  granicą 
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            Wydatki  zostały  wykonane  w   34,8 %  w  stosunku  do  planu.

Wydatki  bieżące  zostały  wykonane  w  47,8 % ,  natomiast  wydatki  majątkowe  
w  8,5 %.

Wykonanie  w  poszczególnych  działach  jest  zróżnicowane.  Najniższe  wykonanie 
występuje  w :

  
dz.010 – Rolnictwo  i  łowiectwo – 8,1- %

     W  miesiącu  czerwcu  zapłacono  za  opracowanie  projektu  wykonawczego na  remont 
rowu  479 od  przepustu  pod  drogą  474  Oleszka. Oczekujemy  na  wydanie  decyzji 
wodnoprawnej oraz  pozwolenia  na  budowę. Wykonanie  robót  zaplanowano  na  III 
kwartał.
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.
Trwa  aktualizacja  dokumentacji  na  zadanie wykonanie  kanalizacji sanitarnej  wsi 
Rozwadza  ze  względu  na  upłynięcie  terminu  pozwolenia  na  budowę. Termin 
wykonania  upłynął  20.12.2005r. Za  nieterminowe  wykonanie  naliczone  zostaną 
zgodnie  z  umową  odsetki.
Podpisano  umowę  na  wykonanie  projektu  na  zadanie : „ modernizacja  przestrzeni 
publicznej  w Żyrowej. Termin  wykonania  30.11.2007r.
     Z  powodu  braku  potrzeb  nie  wydatkowano  żadnych  środków  zaplanowanych  na  
obserwację  psów  i  kotów podejrzanych  o  wściekliznę.

Informacja  na temat stopnia  przygotowania  organizacyjnego  do  wykonania  kanalizacji 
w  miejscowościach  Krępna, Oleszka, Rozwadza, Jasiona i  Januszkowice  przedstawia  się 
następująco:
W  związku  ze zmianami  organizacyjnymi  w  sposobie  pozyskiwania  pieniędzy  z 
funduszy  Unii  Europejskiej, gmina  Zdzieszowice  została  zakwalifikowana  do 
aglomeracji  Zdzieszowickiej. Ze  względu  na  jej  wielkość, ograniczono  możliwości 
dofinansowania  inwestycji  w  zakresie  wodno-kanalizacyjnym  tylko  do  Funduszu 
Spójności UE. Zmiana  też  dotyczy  beneficjentów, którym  w  tym  wypadku  może  być 
jedynie  spółka  prawa  handlowego, w  której  100%  udziałów  mają  podmioty  publiczne.
Z  tego  też  powodu  projekt  TRIASU  Opolskiego  został  podzielony  na  5  pojedynczych 
projektów, które umieszczone  zostały na  Liście  Indykatywnej  Narodowego  Funduszu 
Ochrony  Środowiska i  Gospodarki  Wodnej. Nasz  projekt  otrzymał  nazwę: „Poprawa 
jakości  wody  pitnej  i  uporządkowanie  gospodarki  wodno-ściekowej  na  obszarze 
zbiornika  Opole-Zawadzkie, jako  kontynuacja  projektu  ISPA  Nr 2001/PL/16/P/PE/028- 
Zdzieszowice, Ujazd.
Aby  projekty  mogły  być  realizowane  bez  procedury  konkursowej, ich  wartość  musi 
przekroczyć  25 mln. euro  i  muszą  znajdować  się  na  Liście  Indykatywnej, co  w 
naszym  przypadku  ma  miejsce.
Aktualnie  jesteśmy  na  etapie  tworzenia  spółki  prawa  handlowego, która  będzie  mogła 
być  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  beneficjentem  środków  pomocowych. 
Oznacza  to, iż  podmiotem  starającym  się  o  środki, realizującym i  rozliczającym 
przedsięwzięcie  będzie  powoływana  właśnie  firma : „Wodociągi  i  Kanalizacja Sp.z o.o. 
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z  siedzibą  w  Zdzieszowicach”. Gmina  pozostaje  właścicielem udziałów  w  spółce i 
pełnić  będzie  nad  nią  nadzór, ale  całość  zobowiązań przejmie  ona  sama.
Kolejnym  krokiem  po  rejestracji będzie uzyskanie  pozytywnej  opinii na  temat 
przygotowania organizacyjnego  beneficjenta ( spółki ) oraz  opracowanie  Studium 
Wykonalności  dla  całego  projektu, które  umożliwi złożenie  wniosku  aplikacyjnego. 
Szacunkowo  działania  te  powinny  zakończyć się  na  przełomie  2007/2008r.
Po  złożeniu  aplikacji  pozostanie  okres oczekiwania  na zaakceptowanie projektu  i  jego 
zakresu  rzeczowego, po którym  nastąpi  decyzja  o  przydzieleniu  dofinansowania z 
Funduszu  Spójności  UE ( decyzje  podejmuje  Komisja  Europejska ). Procedury  te 
powinny  zakończyć się  w 2008r., co  dopiero  w  tym  momencie  otwiera  możliwość 
rozpoczęcia  realizacji  projektu ( koniec  2008r.)             

dz.600 – Transport  i  łączność – 3,7 %.

Przyczyny  takiego wykonania  są  następujące :

Zadanie – „projekt  budowy chodnika oraz  kanalizacji  burzowej  przy  drodze 
wojewódzkiej 423 ul. Wolności  w Januszkowicach ,ul.Opolskiej w  Zdzieszowicach, 
Rozwadzy i  Krepnej” miało  być  realizowane  przez  Samorząd  Województwa, jednakże 
uzgodniono, że  zadanie  będzie  realizowane  przez  Gminę  Zdzieszowice  a  Samorząd 
Województwa  przekaże  dotację  wysokości  70.000 zł., która  zostanie  wprowadzona  do 
budżetu  na  sierpniowej  sesji. W  miesiącu  lipcu  na  sesji  dokonano  stosownych  zmian 
w  budżecie Gminy. 18.07.2007r. zostało podpisane  porozumienie  na  partycypacje  w 
kosztach . Trwają  uzgodnienia  z  ZDW przy  budowaniu  specyfikacji  przetargowej. 
Przekazanie  dotacji  nastąpi  zgodnie  z  podpisanym  porozumieniem.

Zadanie  o  nazwie: „remont  nawierzchni  ul. Filarskiego w  Zdzieszowicach  ” będzie 
realizowanie  realizowane  wspólnie  ze  Starostwem  Powiatowym  w  Krapkowicach, 
jednakże  zabezpieczone  środki  okazały  się  niewystarczające.  Na  sesji  w  m-cu  lipcu 
dokonano  zwiększenia  środków i  zmiany  nazwy  zadania. W  dniu  27.07.2007r. 
podpisano  umowę   ze  Starostwem  Powiatowym  na   partycypację  w  kosztach .Kwota 
dotacji  zostanie  przekazana  zgodnie  z  podpisaną  umową.

Wydatki  bieżące  w rozdz.60016 zostały  wykonane  w  I  półroczu  tylko w 2,6 %.
Remonty cząstkowe dróg  zostały  wykonane .Zapłata  nastąpiła  w  m-cu  sierpniu.
Naprawy  chodników  w  mieście  i  gminie  są  wykonywane  w miarę  zgłaszanych 
potrzeb.
 W  m-cu  lipcu  podpisano  umowę  na  wykonanie remontu  drogi  dojazdowej  na  Lesiany 
w  Januszkowicach od  mostku  do  Srebrnego  Jeziora. Termin  wykonania  31.08.07r.

Wydatki  majątkowe  w  rozdziale  60016  w I półroczu wykonano  w 2,6%.
 
W  I  półroczu  wykonano  i  zapłacono  w  całości  za 2 zadania , dla  2 zadań  wykonano  i 
zapłacono  za  opracowanie  dokumentacji  kosztorysowej  a  w  trakcie  opracowania  jest 
dokumentacja  kosztorysowa  dla  5  zadań tj.:
- budowa  drogi  asfaltowej na  ul. Zamkowej w  Januszkowicach, w dniu 
30.07.07r.ogłoszono  przetarg na  realizację,
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- modernizacja  drogi  od  Myśliwca do  Rozwadzy, według  dostarczonej  dokumentacji 
wartość  zadania  wynosi  325.000 zł-obecnie  brak  środków  na  zwiększenie  planu  i 
ogłoszenie  przetargu,
- koncepcja  wykonania  obwodnicy  miasta – termin  wykonania  31.10.07r.,
- wykonanie  chodnika  na  przy  ul. Nowej – po  dostarczeniu dokumentacji  i  uzyskania 
pozwolenia  na  budowę  nastąpi  realizacja  robót, 
- wykonanie projektu  budowy  drogi na  ul. Wypoczynkowej .

W  miesiącu  lipcu  zapłacono w  całości  za  wykonanie  zadania  o  nazwie wykonanie 
zatoki  dla  autobusów  wraz  z wiatą  w  Krępnej  natomiast  w  miesiącu  sierpniu 
zapłacono  za   wykonanie  chodnika  łączącego  ul. Górną  z  ul. Pokoju po  przekątnej 
oraz  za  wykonanie  projektu    budowy  drogi  na  ul. Wypoczynkowej.

W  dniu  6.07.07r. unieważniono  przetarg  na  „modernizację  dróg – cienki  dywanik 
asfaltowy  po  wymianie  sieci  wodociągowej  na  osiedlu  Kaczorownia  w 
Zdzieszowicach”. Drugi  przetarg  został  ogłoszony  2.08.07r.

Oczekujemy  na  pozwolenie  na budowę  i  ogłoszenie  przetargu  dla  zadania 
„modernizacja  drogi ul. Bocznej  do  posesji  Cieślewicz – I etap.

Wydatki  bieżące  w rozdziale 60017 zostały  wykonane  w 96,2% natomiast  wydatki 
majątkowe w 20,6%.
W  I  półroczu  wykonano  1 zadanie   w  całości . Zlecono  opracowanie  dokumentacji  na 
zadanie „utwardzenie  drogi  wzdłuż  boiska  w  Parku  Miejskim”, termin  wykonania 
15.08.07r. Wykonano  zadanie „ modernizacja  drogi – cienki  dywanik  asfaltowy  na 
Piastów I”, zapłata  nastąpi  po  otrzymaniu  faktury.
  
Podpisano  umowę  na  remont  przystanków   PKS w  gminie, zapłata  nastąpiła w 
miesiącu  sierpniu. Wykonanie  map, przekrojów  zdjęć  skrzyżowań  dla  dróg  gminnych 
zgodnie  z  podpisaną  umową  ustalono  na  31.08.2007r.

   
Pozostałe  zadania  w  dziale  transport  zostały  przewidziane  do  realizacji  w  III i IV 
kwartale.
Szczegółowy  opis  realizacji  zadań w/w  dziale  przedstawia  załącznik „ Stan realizacji 
zadań  gospodarczych  na  2007r. na  dzień  30.06.2007r.”( str.1-3 )

dz.700 – Gospodarka  mieszkaniowa – 14,4 %.

Wydatki  bieżące  wykonano w 18,7 %. 
Opracowana  została  dokumentacja  na  remont budynku  samorządowego  na  Piastów I 
i  zapłacona  w m-cu  maju. Zlecono  opracowanie  dokumentacji  na  remont  budynku 
samorządowego  w  Zyrowej.
 Pozostałe  wydatki  będą  realizowane  w  III  i IV kwartale.

Wydatki  majątkowe  wykonano  w 14,1 % .  

W  I  półroczu  zakończono  wykonanie  2  zadań: modernizacja  budynku  przy  ul. 
Filarskiego 25  oraz  montaż windy  osobowej  . Zapłacono  za  opracowanie  dokumentacji 
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projektowej  dla  zadania  modernizacja  budynku  przy ul. Filarskiego 29, został  ogłoszony 
przetarg, 13.08.07r. nastąpiło  otwarcie  ofert  i  ich  analiza.  
Została  podpisana  umowa  na  wykonanie  projektu   dróg i  uzbrojenia  dla  zadania 
„przygotowanie  terenu  pod  budownictwo  jednorodzinne  w  Żyrowej”, termin 
wykonania  31.07.07r. Po  tym  nastąpi  możliwość  wykonania  uzbrojenia.
Obecnie  trwa  wykonanie  przebudowy  lokalu  przy  ul. Fabrycznej, zgodnie  z  umową 
termin  zakończenia  31.10.07r.
W  m-cu  lipcu  zapłacono  za  wykonanie  aktualizacji  dokumentacji „ modernizacja 
pomieszczeń  MGBP”, wartość  inwestycji  według  projektu  wzrosła  do  680.000 zł.
      
Szczegółowy  opis  realizacji  zadań w/w  dziale  przedstawia  załącznik „ Stan realizacji 
zadań  gospodarczych  na  2007r. na  dzień  30.06.2007r.”.( od  str.3-4 )

dz.710 – Działalność  usługowa – 2,8 %

Dokonano  zapłaty  za  ogłoszenie .
Studium  uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Zdzieszowice  został  zatwierdzony. Zapłata  nastąpi  po  otrzymaniu  faktury.
Obecnie  zleca  się  do  realizacji  zmiany  w  miejscowym   planie  zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy. 

dz.750 – Administracja  publiczna – 47,1%.

     Realizacja  zadań  w\w  dziale  przebiega  zgodnie  z  planem  oraz  zgłaszanymi 
potrzebami.
W  Urzędzie  Miejskim  wydatki  bieżące  wykonano w 48,8 %, natomiast  wydatki 
majątkowe w 25,7 %.
Wydatkowanie  środków  związanych  z  promocją  Gminy  odbywa  się  zgodnie  z  planem 
z  wyłączeniem  jednej  pozycji. Było  nią  współfinansowanie  kontynuacji realizacji 
projektu „ Pradziad  krainy  wielu  możliwości”  realizowane  przez  miasto  Opole, które 
nie  doszło  do  skutku. Wartość  tej pozycji  na  jednak  istotne  oddziaływanie na 
wykonanie  budżetu w  pierwszym  półroczu.

  
dz.754 – Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona  przeciwpożarowa – 6,7 % 

     Realizacja  zadań  związanych  z  bieżącym  utrzymaniem  OSP  przebiega  zgodnie  z 
planem  wydatków  oraz  zgłaszanymi  potrzebami. 
Wydatki  bieżące w  I  półroczu  zostały  wykonane  w 36,5 %  natomiast  wydatki 
majątkowe  0,2 %.
W  miesiącu  lipcu podpisano  umowę  na  budowę  budynku  wielofunkcyjnego w 
Januszkowicach, termin  zakończenia  15.10. 2007r. oraz  na  budowę  budynku 
wielofunkcyjnego w  Krępnej, termin  realizacji  30.11.2007r.
Zlecono  opracowanie  dokumentacji  kosztorysowej  na  zadanie  „modernizację  budynku 
OSP  Rozwadza ”. Termin  wykonania  30.07.07r.
W  I  półroczu  zakupiono  pompę  pływającą, zakup  agregatu  wysokociśnieniowego 
nastąpi  w IV  kwartale.

         Zakupu  samochodu  dokona  OSP  Jasiona w  IV  kwartale. Ze  względu  na  zmianę  zasad 
         przyznawania dotacji  przez  Zarząd  Główny  Związku  OSP RP w Warszawie, Urząd  
         przygotował  projekty  uchwał, które  umożliwią  udzielenie  dotacji  dla  OSP  Jasiona.
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Pozostałe  zadania  będą  realizowane  w  III  i  IV  kwartale.
Szczegółowy  opis  zadań  z w/w  działu  znajduje  się  w  załączniku  na  str.4-5.         

Środki  przeznaczone  na Obronę  Cywilną  wykorzystano w 51,7 % , część zadań 
z  zakresu   Obrony  zostały  zaplanowane  do  realizacji  na  III  i IV  kwartał.

W  miesiącu  lipcu  zostało  podpisane  porozumienie  z  Komendą  Powiatową  Policji  w 
Krapkowicach  na  zakup  dodatkowych  służb  patrolowych  na  terenie  Gminy 
Zdzieszowice.  

W  miesiącu  sierpniu  podpisano  umowę  na  wykonanie  modernizacji  sytemu 
monitoringu, termin  wykonania  30.11.07r.

dz.801 – Oświata  i  wychowanie – 47,1 %

     Realizacja  zadań  w/w  dziale  przebiega  zgodnie  z  planem  wydatków.

Wydatki  bieżące  w  szkołach  podstawowych  wykorzystano  w 52,5 %  natomiast 
wydatki  majątkowe  tylko w 26,3 %  ponieważ  zaplanowane  do  wykonania  zadania   ze 
względu  na  bezpieczeństwo  dzieci  zaplanowano  do  realizacji  na  okres  wakacyjny.
W  trakcie  realizacji  jest  budowa  sali  gimnastycznej  przy  PSP Nr 2, termin  zakończenia 
według  umowy 30.11.2007r.
Podpisano  umowę  na  wykonanie  ogrodzenia  i  piłkołapów  przy  boisku  PSP Nr 1.
Wykonano  dokumentację  na  wymianę  dachu  budynku  PSP w  Rozwadzy, podpisana 
została  umowa  na  wykonanie  prac, termin  zakończenia  24.08.07r.
Pozostałe  zadania  inwestycyjne  w  szkołach  będą  realizowane  w  II  półroczu .

Wydatki  bieżące w przedszkolach  wykorzystano  w 50,4 %  natomiast  wydatki 
majątkowe  zrealizowano w 2,8 %.
Wykonanie  modernizacji  chodnika  na  placu  przedszkolnym  P-6  zostanie  zrealizowane 
w  miesiącu  sierpniu.  

W  gimnazjum  wydatki  bieżące  wykorzystano  w 54,4 %  natomiast  wydatki  majątkowe 
wykonano w 9,5 %. W  całości  wykonano  3  zadania. W  trakcie  realizacji  jest  zadanie 
„modernizacja  obiektu  gimnazjum”. Opracowana  została  dokumentacja  projektowa  na 
wykonanie  boisk  sportowych, zadanie  będzie  realizowane  przez  Urząd  Miejski, na 
sesji  w  miesiącu  lipcu  dokonano  stosownych  zmian  w  tym  zakresie.

Środki  przeznaczone  na  dofinansowanie  pracodawcom  kosztów  przygotowania 
zawodowego  młodocianych  pracowników  będą  wydatkowane  w II  półroczu.

dz.851 – Ochrona  zdrowia – 32,5 %

     Realizacja   zadań  w/w  dziale przebiega  zgodnie  z  planem  wydatków .
Szczegółowe  wyjaśnienie   do  wykonania  w  rozdziale  85153 i 85154  stanowi  załącznik 
do  niniejszego  sprawozdania.
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Zakupu  szczepionek  dokona  Starostwo  Powiatowe  w  Krapkowicach. Jest  w  trakcie 
przeprowadzania  procedury  przetargowej, po  jej  zakończeniu  zostanie  podpisane 
porozumienie  z  Powiatem  i  zostaną  uruchomione  środki  na  ten  cel.

dz. 852 – Pomoc  Społeczna – 43,8 %
 
     Wydatki  na  bieżące  utrzymanie  Opieki  społecznej  dokonywane  są
w  miarę  zgłaszanych  potrzeb.
W  miesiącu  lipcu  zostało  podpisane  porozumienie  z  Miastem  Otmuchów  na 
przekazanie  dotacji  celowej  z  przeznaczeniem  na  udzielenie  pomocy  mieszkańcom 
dotkniętych  nawałnicą  deszczu  i  gradu. Dotacja  została  rozliczona, środki  przekazano 
w  miesiącu  sierpniu.
     
w dz.853 – Pozostałe  zadania  w  zakresie  polityki  społecznej – 43,9 %

     Wydatki  na  bieżące  utrzymanie  Żłobka  wykonane  zostały  w 48,4%  natomiast 
wydatki  inwestycyjne  6,5 %  ponieważ  modernizacja  budynku  Żłobka  jest  w  trakcie 
realizacji.  
Środki  przeznaczone  na  działania  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży  z  rodzin 
dysfunkcyjnych  w  ramach  świetlic  środowiskowych  poprzez: organizację  czasu 
wolnego, dożywianie, 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 – 53,1 %

     Wydatki  bieżące  w  tym  dziale  dokonywane  są  zgodnie   z  planem  wydatków.

dz. 900 – Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska – 13 %

              Wydatki  bieżące  dotyczące  oświetlenia  ulic , placów  i  dróg  wykonano  w 37,3 % 
natomiast  wydatki  majątkowe  w 49,7 %.
W  miesiącu  lipcu  podpisano  umowy  na  remont  zniszczonego  oświetlenia  oraz 
dozbrojenie  oświetlenia    w  mieście  i  gminie. Zapłata  nastąpiła  w  miesiącu  sierpniu.  
Oczekujemy  na  umowę  z  Zakładu  Energetycznego  na  dokonanie  opłaty 
przyłączeniowej  za  modernizację  zasilania  w  energię  elektryczną  Rodzinnego  Ogrodu 
Dzialkowego „ Górnik” w  Januszkowicach.
W  trakcie  realizacji  jest  wykonanie  oświetlenia  na  ul. Ogrodowej  w  Żyrowej – I etap, 
termin  wykonania  31.08.07r.
Modernizacja  oświetlenia  ulicznego  na  osiedli  Dalnia  w  Oleszce  będzie  realizowana 
w  IV  kwartale. Przyjęto notarialnie  już  drogi  od  Gminy  Gogolin.
Wykonano  w  całości  zadanie  „ modernizacja  oświetlenia  na  osiedlu  ul. Orzeszkowej, 
Filarskiego, Korfantego”, zapłata  nastąpiła  w  m-cu  lipcu . Z powodu  braku  zmiany 
kwalifikacji  terenu  „Mirabelki” w  planie  przestrzennego  zagospodarowania  z  usług 
komunikacji  na teren  rekreacyjno-sportowy  wykonano  tylko  2  pkt. oświetlenia. Reszta 
oświetlenia  zostanie  wykonana  w IV  kwartale.  
Zadanie – „wykonanie  sygnalizacji  świetlnej  przejścia  dla  pieszych  przy  Lewiatanie 
oraz  sygnalizacji  pulsującej  przy  PSP Nr 1” realizuje Starostwo  Powiatowe  w 
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Krapkowicach. Wystosowano  pismo  do  Starostwa  Powiatowego o  przygotowanie 
porozumienia, brak  odpowiedzi.

Przekazywanie  dotacji  dla  ZGKiM  następuje  sukcesywnie  na  podstawie 
przedstawianych  przez  zakład  rozliczeń . 

Wydatki  bieżące  w  rozdziale  90095  zostały  wykonane  12,1% .
Podpisano  umowy  na interwencyjne wyłapywanie  zwierząt  stanowiących  zagrożenie 
oraz  na  ich  odbiór  w  schronisku.
W  trakcie  realizacji  jest: zakup  ławek, zakup  urządzeń  zabawowych, zakup  koszy, 
remont  urządzeń  zabawowych, wykonanie  barierek  na  mostku  przy  ul. Wodnej  w 
Krępnej, zakup 4 stolików  betonowych  z ławkami.
W  miesiącu  sierpniu  zapłacono  za  remont  tablic  oznakowania  ulic  oraz   za 
wykonanie  prac  remontowych  w  parku  zabaw.
Niższe  wykonanie  spowodowane  jest też  m.in. tym, iż  niektóre  zadania  np :

         montaż  iluminacji, wystrój  grobu , zakup  choinki zaplanowano  do  wykonania  na  IV  
         kwartał,  środki  do  dyspozycji  RS i SM  lub np. remont  ławek, usuwanie  awarii, 
         utrzymanie  parku  zabaw, wykonanie  znaków, wywóz  padłych  zwierząt są  uruchamiane  
         w  miarę  zgłaszanych  potrzeb.

Pozostałe  zadania  będą  realizowane  w  II  półroczu. 

Oczekujemy  na  pozwolenie  na  budowę  na „modernizację  parku  zabaw  w/g  posiadanej 
dokumentacji”. Po  otrzymaniu  zostanie  ogłoszony  przetarg.
Został  ogłoszony  przetarg  na  wykonanie  wylotów  kanalizacji  deszczowej i  węzłów 
podczyszczających  na  potoku  Anka  w  Zdzieszowicach – I  etap.
Podpisano  umowy  na :
- wykonanie  kanalizacji  sanitarnej  na  ul. G.Św.Anny 23-25, termin  wykonania 
15.10.07r.,
-wykonanie  kanalizacji  sanitarnej  na  ul. Górnej  w  Zdzieszowicach, termin  wykonania 
28.09.07r.,
-wykonanie  dokumentacji  kosztorysowej  na  remont muru  oporowego  przy  zbiorniku 
p.poż. w Żyrowej, zapłata  nastąpiła  w  miesiącu  sierpniu,
-wykonanie  projektu  parkingu przy  ul. Nowej, termin  wykonania  16.08.07r.,
-zagospodarowanie  placu  przy  ul. Nowej  i  G.Św.Anny, zapłata  nastąpiła  w  miesiącu 
lipcu.  
Szczegółowy  opis  realizacji  zadań w/w  dziale  przedstawia  załącznik „ Stan realizacji 
zadań  gospodarczych  na  2007r. na  dzień  30.06.2007r.”.( od  str.5-10 )

dz.921 – Kultura  i  ochrona  dziedzictwa  narodowego – 50,3 %
dz.926 – Kultura  fizyczna  i  sport – 45,5%

     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  , młodzieży  i  dorosłych  są 
przekazywane  zgodnie  z podpisanymi  umowami.   

10



Środki  do  dyspozycji  RS i SM  są  uruchamiane  w  miarę  zgłaszanych  potrzeb.

Dotacja  na  dofinansowanie  prac remontowych  i  konserwatorskich  obiektów 
zabytkowych  zostanie  przekazana  po  podpisaniu  umowy, jesteśmy  w  trakcie  jej 
sporządzania.    

W  lipcu  zakupiono  słupki  i  siatkę  na  boisko  do  gry  w  piłkę  siatkową
Remont  ogrodzenia  boiska  przy  ul. Myśliwca  wykona  w  IV  kwartale  ZGKiM.
Wykonano  dokumentację  projektową  na  wykonanie  nawierzchni  boiska  na  Piastów I, 
zapłata  nastąpiła  w  miesiącu  sierpniu. Został już ogłoszony  przetarg  na  wykonanie.
Zlecono  wykonanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na  wykonanie  skateparku, 
zapłata  częściowa  nastąpiła  w  m-cu  lipcu.  
Szczegółowy  opis  realizacji  zadań w/w  działach  przedstawia  załącznik „ Stan realizacji 
zadań  gospodarczych  na  2007r. na  dzień  30.06.2007r.”.( str.10 )
           

         W  pozostałych  działach  realizacja  wydatków  przebiega  zgodnie  z  planem.

     Budżet  gminy  według   stanu  na  30  czerwca  2007r.  jest  zadłużony  ogółem
w  wysokości :  25.611 zł w tym :
1.zobowiązania  Urzędu – 20.810 zł ( nadpłaty  w  podatkach (US i UM); faktury ,które 
wpłynęły  do księgowości dopiero w  lipcu ) 
2.zobowiązania  zakładu  budżetowego – ZGKiM – 4.801 zł 

     Należności  gminy  na  dzień  30  czerwca  2007r. wynoszą  ogółem : 813.557 zł,  
w  tym:
1.należności  Urzędu – 573.506 zł ( np. zaliczki  alimentacyjne, zaległości  w  podatkach  i 
opłatach
2.należności  zakładu  budżetowego – ZGKiM – 240.051 zł 

     Dołożę  wszelkich  starań  aby  budżet  2007r. po  stronie  dochodów   jak  i  po  stronie 
wydatków  został  wykonany  zgodnie  z  planem.

     Do  sprawozdania  opisowego  z wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2007r. 
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.o stanie  realizacji zadań  gospodarczych  w  2007r.w/g stanu  na  30.06.07r.

Zdzieszowice , dnia 14 sierpień  2007r.
                                                                                                                                                      BURMISTRZ
                                                                                                                                        Dieter  Przewdzing
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