
SPRAWOZDANIE  

 

OBJAŚNIENIA  

do wykonania budżetu Miasta i Gminy  
Zdzieszowice za 2009r. 

 

Dochody za 2009r. zostały wykonane w 116,6 % w stosunku do planu.  
Decyzjami uprawnionych organów gminy dotyczących obniżenia górnych stawek podatków, udzielających ulg 

i zwolnień , odroczeń i umorzeń uszczuplono dochody budżetowe o 1.849.623 zł, w tym: skutki obniżenia górnych 
stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 1.771.978 zł, natomiast skutki udzielonych przez 

Burmistrza odroczeń, umorzeń wynoszą 77.645 zł.  

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszą : 1.007.556 zł , co stanowi 2,1 % należnych dochodów 
budżetowych w 2010r. w tym :  

1.w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą : 22.814 zł.  

2.w dochodach realizowanych przez tutejszy Urząd zaległości wynoszą : 984.742 zł. w tym :  

 

1) zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego : 610.021 zł  
2)zaległości w odsetkach wynoszą : 16.111 zł  

Największe zaległości występują :  
1.w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 91.686 zł, co stanowi 9,1 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości dotyczą:  

 

1)rozdz.01010 § 0970 – 57.118 zł – zaległość na podstawie noty księgowej z dnia 4.11.2009r. wystawionej firmie 
projektowej Sp.z o.o z Opola tytułem dodatkowych nakładów poniesionych przez Gminę Zdzieszowice na realizację 
zadania „wykonanie kanalizacji sanitarnej w Rozwadzy- etap I”. Obecnie sprawą zajmuje się Radca Prawny Urzędu , 

który jest w trakcie pisania pozwu skierowania sprawy na drogę sądową.  
2)rozdz.01095 § 0970 – 29.480zł – zaległość firmy projektowej z Opola, dotyczy zadania: „wykonanie dokumentacji 

technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice na podstawie posiadanej koncepcji”.  
-Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 15.06.2009r.-uprawomocnił się dnia 31.07.2009r.  

-Klauzula Wykonalności nadana dnia 18.09.2009r.  

-30.11.2009r. Radca Prawny skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego w Opolu.  
Od w /w zadłużenia zaległość w odsetkach wynosi : 5.077 zł.  

 

2.w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25.062 zł, co stanowi 2,5 % zaległości ogółem.  

1)W wieczystym użytkowaniu nieruchomości zaległości wynoszą : 978 zł. Są to zaległości 12 osób, z czego: na kwotę 
78 zł postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne, na kwotę 114 zł wysłano wezwania do zapłaty, pozostała kwota 

zaległości tj. 786 zł jest w trakcie wyjaśniania( zgon, zmiana miejsca pobytu, wyjazd za granicę).  
2)W dzierżawie gruntów zaległości wynoszą : 10.594 zł. Są to zaległości 13 osób. Na kwotę 8.254 zł toczy się 
postępowanie egzekucyjne . Na kwotę 1.015 zł zostały do dłużników wysłane ostateczne wezwania do zapłaty. 

Pozostała zaległość tj. kwota 1.325 zł została wpłacona w 2010r.  
3)W najmie lokali użytkowych zaległości wynoszą :1.181 zł. Jest to zaległość 2 osób, w stosunku do 1 osoby na kwotę
1.160 zł toczone jest postępowanie egzekucyjne. Pozostała kwota zaległości tj.21 zł została wpłacona w 2010r.  
4)przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności zaległość wynosi 416 zł.Powyższa zaległość została 

wpłacona w 2010r.  
5) sprzedaż mienia komunalnego na raty zaległość wynosi 1.677 zł. Wysłano ostateczne wezwanie do zapłaty. 

W przypadku braku zapłaty zostanie przygotowany wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 

Od w /w zadłużeń zaległości w odsetkach wynoszą : 10.216 zł.  

 

3.w dz.750 – Administracja publiczna – 4.850 zł, co stanowi 0,5 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości występują w mandatach. Na kwotę 4.031 zł wystawiono tytuły wykonawcze . Kwota 819 zł 
została wpłacona w 2010r.  

 

4.w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28.956 zł, co stanowi 2,9 % zaległości ogółem. 

Powyższa zaległość stanowi zaległość jednej firmy z tytułu zwłoki za usunięcie usterek zawartych w protokole odbioru 
zadania inwestycyjnego o nazwie „modernizacja systemu monitoringu”.  
-nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 27.07.2009r., 
-klauzula wykonalności nadano dnia 23.10.2009r., 

-30.11.2009r. Radca Prawny Urzędu skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego 

w Katowicach.  

 

5.w dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej – 241.653 zł, co stanowi 24 % zaległości ogółem .  

 

1)w rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległości wynoszą : 22.601 zł, co stanowi 

2,2 % zaległości ogółem.  

Zaległości powyższe występują w podatku od działalności gospodarczej osóbfizycznych, 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 : 17.207 zł, co stanowi 1,7 

% zaległości ogółem .  

Zaległość w podatku od nieruchomości wynosi : 17.193 zł. W 2010r. wpłacono 131 zł , na kwotę : 14.959 zł 
wystawiono tytuły wykonawcze, na kwotę 308 zł komornik zwrócił tytuły gdyż pod wskazanym adresem wskazana 

spółka nie prowadzi działalności, na kwotę 467 zł wysłano upomnienia. Pozostała kwota zaległości tj.1.328 zł jest 

w trakcie wyjaśnienia : kwota 1.256 zł została zgłoszona u Komornika Sądowego. Czekamy na wpłatę. W przypadku 
braku wpłaty po zakończeniu egzekucji prowadzonej z nieruchomości zostanie wystawiony na całą kwotę zaległości 

tytuł egzekucyjny.  

 

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 : 201.822 zł, co 

stanowi 20 % zaległości ogółem . 

Największe zaległości występują :  

 

a) w podatku leśnym, rolnym i w podatku od nieruchomości – 193.365 zł. w tym zaległości z łącznego zobowiązania 

pieniężnego wynoszą : 148.432 zł; w podatku rolnym: 4.743 zł; w podatku leśnym : 54 zł; w podatku od 
nieruchomości : 40.136 zł.  
Do 28 lutego br. została wpłacona kwota : 12.291 zł. ,na kwotę 90.105 zł wystawiono tytuły wykonawcze , z czego 
w 2010r. komornik z powodu bezskutecznej egzekucji dokonał zwrotu tytułów na kwotę 1.045 zł.  
Na kwotę 6.068 zł wstrzymano egzekucję z powodu złożenia przez podatnika podania o rozłożeniu zaległości na raty, 

na kwotę 7.526zł. dokonano odpisu. Na kwotę 980 zł zostały wysłane upomnienia, na kwotę 69.066 zł zostały 

wysłane wnioski o założenie hipoteki.  

Pozostałe zaległości tj. 7.329 zł są w trakcie wyjaśniania lub nie do ściągnięcia ( np. ustalanie miejsca pobytu, zgon 

podatnika, podatnik przebywa za granicą, zaległości powstałe w wyniku niedopłaty.)  

 

b) zaległości z podatków zniesionych ( § 0560 )– 5.739 zł., w tym: 
-w podatku od posiadania psa – 983 zł.  
Na powyższą kwotę wystawiono tytuły wykonawcze , z czego komornik zwrócił tytuły na kwotę 833 zł z powodu 
nieściągalności . 

-zaległości przeniesione do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie – 4.756 zł, w tym: zaległości w podatki od
posiadania psa 63 zł i 4.693 zł w podatku od nieruchomości.  

 

c) w podatku od środków transportowych – 1.719 zł.  
Na całą zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze , komornik wpłacił 702 zł.  
Zaległości w odsetkach wynoszą : 6 zł.  

 

6.w dz.801 – Oświata i wychowanie - zaległości wynoszą 2.316 zł.  
Wyjaśnienie w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009r. obsługiwanych przez BAEO 

w Zdzieszowicach.  

 

7. w dz.852 rozdz.85212 – opieka społeczna – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaległości wynoszą 612.765 zł , co stanowi 60,8 % 

zaległości ogółem.  

 

Z w/w kwoty 99,6 % tj. 610.021 zł są to zaległości z tytułu : 

1) zaliczek alimentacyjnych – 469.021 zł 
2)świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 141.000 zł.  
Według wyjaśnień MGOPS na dzień 31.12.2009r.w ewidencji księgowej jest 82 dłużników w zakresie wypłaconych 

świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego , z tego:  
-dłużnicy alimentacyjni, dla których Burmistrz Zdzieszowic jest organem właściwym ze względu na ich miejsce 

zamieszkania – 33 osoby, 

-dłużnicy, którzy zamieszkują na terenie innych gmin – 15 osób, 
-dłużnicy, którzy przebywają za granicą – 7 osób, 
-dłużnicy, których miejsce pobytu nie jest znane – 18 osób,  
-dłużnicy przebywający w zakładach karnych – 9 osób.  

 

Ponadto z informacji od komorników sądowych i innych ośrodków, które wystąpiły do nas z wnioskiem o podjęcie 

działań wobec dłużników wynika , iż na terenie gminy Zdzieszowice zamieszkuje dodatkowo 19 dłużników, do 15 
z nich obecnie wysłano wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego.  

 

Wobec dłużników alimentacyjnych, których wierzycielki zamieszkują na terenie gminy Zdzieszowice podjęto 

następujące działania: 

1.wysłano zawiadomienie do dłużnika alimentacyjnego z informacją o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
osobom uprawnionym oraz o zadłużeniu wobec skarbu państwa – 61 szt., 

2.wystąpiono do organu właściwego dłużnika z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika – 51 szt., 

3.wystosowano pismo do referatu meldunkowego w Zdzieszowicach z zapytaniem o adres zamieszkania dłużnika – 

dotyczy 33 dłużników, 
4.wysłano wezwanie do dłużnika alimentacyjnego celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego – 42 szt., 

5.przeprowadzono z dłużnikiem wywiad alimentacyjny – 11 szt., 

6.przesłano do organu właściwego dłużnika informacje na temat wywiadu alimentacyjnego – 11 szt., 

7.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika – 28 szt., 

8.wysłano pismo do komornika sądowego o aktualnym adresie dłużnika – 12 szt., 

9.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o zajęcie wynagrodzenia dłużnika – 1 szt., 
10.wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie danych do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie, 
celem ustalenia adresu zamieszkania dłużników – 14 szt., 

11.wysłano upomnienia do dłużników celem uregulowania należności z Funduszu Alimentacyjnego – 2 szt., 
12.wystosowano wezwania do dłużników alimentacyjnych, celem zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący

pracy – 6 szt., 
13.wystapiono do Prokuratury z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie – 6 szt.,  
14.wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o zatrzymanie Prawa Jazdy – 6 szt., 
15.wystąpiono do Urzędu Pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową dłużników – 11 szt, 

16.wystąpiono do Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, celem ustalenia czy dłużnik jest osadzony 

w zakładzie karnym lub areszcie śledczym na terenie naszego kraju – 31 szt., 

17.wystąpiono do Komisariatu Policji w Zdzieszowicach celem przeprowadzenia kontroli meldunkowej – 13 szt., 

18.wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach czy dłużnik jest właścicielem czy też użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości – 15 szt., 

19.wystąpiono do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z zapytaniem czy dłużnik jest właścicielem, użytkownikiem

wieczystym nieruchomości, dla których założona została księga wieczysta – 51 szt., 

20.zgłoszenie dłużników do Krajowego Rejestru długów – 65 szt.  

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na dzień 31.12.2009r. w ewidencji księgowej figuruje 102

dłużników, w związku z wypłatą świadczeń w oparciu o ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej.  

Niejednokrotnie jednak ci sami dłużnicy występują również w związku z wypłatą świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego. Działania podjęte wobec dłużników z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu, skutkują po całkowitym 

zaspokojeniu należności z tego tytułu, spłatą należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych.  

 

Pozostałe zaległości w kwocie 2.744 zł dotyczą : 
-odsetek z tytułu zwłoki w spłacie niesłusznie pobranych świadczeń z zadań zleconych – 772 zł, dotyczy 3 dłużników. 
Wystąpiono do komornika skarbowego o ściągnięcie długu . Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch 
przypadkach , egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. Odnośnie trzeciej osoby planuje się w najbliższych dniach

wystąpić do komornika z zapytaniem, co ustalono, 
-niesłusznie pobranych świadczeń – 1.972 zł, wszczęto postępowanie. W jednym przypadku dłużnik poprosił 
dobrowolnie o rozłożenie na raty. Niemniej, ze względu na brak środków raty nie są spłacane, ani w terminach ani 
w wysokości ujętej w decyzji. We wszystkich przypadkach ponownie wystąpiono do komornika skarbowego 

o ściąganie długu.  

Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch przypadkach, egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. odnośnie 

trzeciego przypadku, planuje się w najbliższych dniach wystąpić do komornika z zapytaniem co ustalono.  

 

8.w dz.852 rozdz.85214 – pomoc społeczna-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe – 281 zł. 
Zaległości dotyczą:  
-odpłatności rodzin za pobyt ich członków w Domach Pomocy Społecznej. W wyniku weryfikacji sald kont 
kontrahentów stwierdzono niedopłatę w wysokości 59 zł.. Należność została uregulowana w 2010r.  
-niesłusznie pobrany zasiłek stały w wysokości 222 zł. Zasiłek został rozłożony na raty, które są spłacane w terminie 
i wysokości określonej w decyzji. Na dzień 8.03.2010r. niesłusznie pobrane świadczenie zostało spłacone.  

 

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach jest zróżnicowane.  

 

Najniższe wykonanie jest :  

 

1.w dz.700 rozdz.70005: § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 

78,3%.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym 

w prawo własności oraz zaległości.  

2.w dz.756 rozdz.75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej – 65,2 %  

3.w dz.756 rozdz.75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 39,3 %.  

4.dz.756 rozdz.75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn – 78 %.  

5.dz.756 rozdz.75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 74,4%.  

6.dz.756 rozdz.76518 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 0%  

 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

7.dz.851 rozdz.85195 § 2010 - 0 %.  
Z wyjaśnień udzielonych przez MGOPS wynika , iż brak wykonania spowodowany jestbrakiem jasnych wytycznych 

z Urzędu Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w 
paragrafu.  

 

8.w dz.852 rozdz.85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 87,7 %.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ : 

1)spadek liczby osób pobierających zasiłek stały, spowodowany zakończeniem ważności orzeczenia 

o niepełnosprawności, bądź uchyleniem decyzji w związku z opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
zgonem osób pobierających świadczenie. 

2)w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego, nastąpił spadek liczby osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 

z prawem do ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z faktem, iż w nowym okresie zasiłkowym, osoby nie podlegały 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż posiadały inny tytuł do ubezpieczenia.  

 

9.w dz.900 rozdz.90020 § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 29,6 %. 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

Wydatki zostały zrealizowane w 93,9 % w stosunku do planu. 
Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,7 % natomiast wydatki inwestycyjnew 82,1 %.  

 

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

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,2 %.  

Wszystkie zadania w dziale rolnictwo zostały wykonane. Oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów lub 
brakiem potrzeb.  

dz.600 – Transport i łączność – 93 %. 

W/w dziale nie wykonano jednego zadania o nazwie:” przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1808 O DW 
409-Zdzieszowice,1444 o z drogą DW 423, 1443 O DW 423-DP 1444 w Zdzieszowicach”– dotacja dla powiatu. 

Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2010.Podyktowane jest to tym, iż nabór wniosków w ramach tzw.” 
Programu Schetyny” który odbył sie w roku 2009 dotyczył zadań , których realizacja została przewidziana w roku 
2010 i kolejnych.  
Pozostałe zadania w dziale transport zostały wykonane w całości a oszczędności powstały w wyniku 
przeprowadzonych przetargów lub brakiem potrzeb.  

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 66,1%.  

Wydatki bieżące wykonano w 74,8 %.  
Niższe wykonanie w § 4300, 4390,4430, 4590 związane jest m.in. tym , iż nie doszło do wykupu nieruchomości 

w Januszkowicach, których części gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego.  

W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane jest brakiem potrzeb oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku stosowania zapytań ofertowych na wykonanie poszczególnych usług.  

Wydatki majątkowe wykonano w 63,5 % .  
Wszystkie zadania w/w dziale zostały wykonane. W niższym % zostały wykorzystane środki przeznaczone na wykupy 

nieruchomości tj. w 19,2 % z uwagi m.in. na nie dojście do wykupu nieruchomości w Januszkowicach, których części 

gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego. Powodem niższego wykorzystania środków na zadaniu „ 
przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Filarskiego 27 na mieszkania socjalne pomimo , jego zrealizowania są 
oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej oraz otrzymania dotacji z Funduszu Dopłat

na realizacje w/w zadania.  

W pozostałych przypadkach na wykonanie mają wpływ oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych 
przetargów.  

dz.710 – Działalność usługowa – 0 %.  
Brak wykorzystania środków spowodowany jest brakiem potrzeb.  

dz.750 – Administracja publiczna – 94,3%.  

Realizacja zadań w\w dziale przebiegała zgodnie z planem oraz zgłaszanymi potrzebami.  

Środki na działalność Rady Miejskiej wykorzystane zostały w 95,5 % i były wykorzystywane zgodnie ze zgłaszanymi 

potrzebami.  

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 95,4 %, natomiast wydatki majątkowe w 95,1 %.  

 

Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowane były w sposób efektywny, 
celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych paragrafach środki to właśnie wynik prowadzonej 

oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Powodem niższego wykonania w § 4010, 4110 i 4120 było : 

1.rezygnacja pracownika z przejścia na wcześniejszą emeryturę i w związku z tym zaplanowane środki finansowe na 

odprawę emerytalną nie zostały wypłacone, 

2.zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o ¾ etatu w związku z koniecznością realizacji zadania zleconego gminie- 

podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Zatrudnienie pracownika nastąpiło dopiero w miesiącu 

październiku i na ½ etatu. 
3.dwumiesięczny wakat na stanowisku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, 

4.czteromiesięczny wakat na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego spowodowany tym, iż podczas dwóch 
kolejnych naborów nie zgłosił się kandydat spełniający obligatoryjne wymagania, zgodnie z ustawą o pracownikach 
samorządowych. Zatrudnienie na tym stanowisku nastąpiło w ramach awansu wewnętrznego.Nowy pracownik 

zatrudniony na wakat powstały w wyniku awansu wewnętrznego otrzymał niższe wynagrodzenie. 

5.oszczedności powstałe w § 4010 wpływają na niższe wykonanie w § 4110 i § 4120.  

 

Oszczędności w § 4210 powstały w związku z prowadzeniem oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej.  
Każdy dokonywany zakup był analizowany czy jest niezbędny a ponadto dokonywano rozeznania rynku poprzez 
zbieranie ofert i dokonywania wyboru najkorzystniejszych.  

 

W pozostałych rozdziałach, paragrafach brak wykonania lub niższe wykonanie spowodowane jest prowadzeniem 

oszczędnej gospodarki finansowej , brakiem potrzeb ( np.wydatki zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu wezwania 

do poboru, umowy partnerskie, podróże służbowe zagraniczne, tłumaczenia ) oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku przeprowadzonego przetargu dla zadania „ opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego dla 

projektu oraz studium wykonalności dla budowy publicznej sieci dostępu do Internetu w gminie Zdzieszowice”.  

dz.751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – 99,9 %.  

dz.752 – Obrona narodowa – 100%.  

dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 90,2 %.  

dz.756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z poborem 
– 72,9 %.  

Realizacja zadań w /w działach przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe 

oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz brak potrzeb ( np. monitoring miasta , 

zakup paliwa dla Policji, ObronaCywilna- zadania zlecone, zwrot urtraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udział
w akcjach, składki na Fundusz Pracy ).  

Zadanie inwestycyjne w dz.754 rozdz.75412 § 6050 o nazwie: „budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej 

( wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej oraz poprawa nośności konstrukcji dachowej ) zostało 

zrealizowane tylko w zakresie wykonania przyłącza oraz wewnętrznej instalacji gazowej. Wykonanie poprawy nośności

konstrukcji dachowej zostało przeniesione na rok 2010 ze względu na niewystarczające środki finansowe w budżecie 

2009r. na ten cel.  

Niższe wykonanie w dz.756 rozdz.75647 § 4300, § 4430 i § 4610 spowodowane jest tym , iż został zawyżony 

plan.Bardzo trudno jest zaplanować środki na egzekucję należności.  

Nie wiemy do ilu osób wyślemy upomnienia, tytuły wykonawcze. Plan został ustalony na podstawie szacunków 
i prognoz.  

dz.758 – Różne rozliczenia – 67,2 %.  

Wpłaty do budżetu państwa dokonywano zgodnie z planem natomiast nie wykorzystano środków z rezerwy, gdyż 
ograniczano wydatki ponieważ szukano oszczędności .  

dz.801 – Oświata i wychowanie – 98,1 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej, brak potrzeb oraz przeprowadzanie przetargów.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez BA-E O w Zdzieszowicach.  

dz.851 – Ochrona zdrowia – 85,6 %.  

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem wydatków.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania w rozdziale 85153 i 85154 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.  

Nie wykorzystano środków przeznaczonych na zadanie zlecone w dz.851 rozdz.85195. Jak wynika z wyjaśnień 
udzielonych przez MGOPS, brak wykonania spowodowany jest brakiem jasnych wytycznych z Urzędu 

Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w paragrafu.  

dz. 852 – Pomoc Społeczna – 96,5 %.  

Realizacja zadań w /w dziale przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe oszczędności to

wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz braku potrzeb. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach 

jest następujące: 

1.Środki przeznaczone na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zostały wykorzystane w 87,8 %. Powodem tego 
jest to, iż zatrudnienie pracownika z powodu braku chętnych nastąpiło dopiero w połowie czerwca.  

2.Środki w rozdz.85213 - zadania zlecone zostały wykorzystane tylko w 87,7 %.Powyższe wykonanie spowodowane 

jest zawyżeniem planu . Pracownicy Ośrodka nie są w stanie ostatecznie przewidzieć liczby osób wymagających tej 

formy pomocy. Zgonświadczeniobiorców, uchylenie decyzji, zmniejszanie kwot przyznanych zasiłków miało wpływ na 

niższe wykonanie w/w rozdziale.  

3.wykonanie w rozdz.85219 wynosi 88,6%. Powodem takiego wykonania jest m.in.:-zwiększenie planu na 

wynagrodzenia na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych. Urząd Pracy dokonał zwrotu części wydatków,-
zawyżenie planu :część wydatków :zakupy, usługi świadczone na potrzeby projektu pn. ”Podnoszenie kwalifikacji 

klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy” były finansowane ze środków unijnych.  
4.W 88,7% zostały wykorzystane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Powód takiego wykonania to efekty 
działań pracownika. Znajomość środowiska pozwala na dogłębne analizowanie konkretnych, a niejednokrotnie 
wątpliwych przypadków. Składane przez wnioskodawców deklaracje nie posiadają czasami odniesienia do stanu 

faktycznego np. ukrywane są dochody zdobyte z prac dorywczych i prac podejmowanych za granicą, świadczeń 
rodzinnych, alimentów. Również stan majątkowy nierzadko jest niezgodny ze stanem faktycznym. Podane przykłady 

doprowadziły do odmowy jak też obniżenia kwot przyznanych dodatków mieszkaniowych.  

w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98,5 %.  

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka wykonane zostały w 98,5 % .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 zostały wykorzystane w 100% 
i zgodnie z podpisanymi umowami.  
Powstałe oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb.  

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 84,5 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb . Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do 

niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez 

BA-EO w Zdzieszowicach”.  
Nie wykorzystano środków z dotacji otrzymanych na dofinansowanie zakupu podręczników tzw. wyprawka szkolna . 
Takie wykorzystanie środków było związane z mniejszą ilością osób, które kwalifikowały się do dofinansowania.  

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88,5 %.  

Wydatki bieżące w/w dziale zostały wykorzystane w 89 %. natomiast wydatki majątkowe w 87,5 %.  
Wszystkie zadania zaplanowane w budżecie zostały wykonane. Środki finansowe wydatkowane były w sposób 
efektywny, celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych rozdziałach i paragrafach niewykorzystane 
środki to właśnie wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Na powstałe oszczędności miały wpływ:  

- przeprowadzone przetargi  

- modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne,  

-braku potrzeb ( np. nadzory i ogłoszenia w prasie , wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt ) 
-uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych z ulic do cieków wodnych. Spowodowało 

to, iż wysokość opłat za korzystanie ze środowiska uległa zmniejszeniu.  

Przekazywanie środków do spółki WiK na dopłaty do cen wody i kanalizacji następowało sukcesywnie na podstawie 

przedłożonych przez Spółkę rozliczeń.  
Przekazywanie dotacji celowej dla ZGKiM następowało sukcesywnie na podstawie przedstawianych przez zakład 

rozliczeń . Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonej przez ZGKiM procedury przetargowej.  

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 88,3 %.  

dz.926 – Kultura fizyczna i sport – 99,9%.  

 

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 były przekazywane zgodnie z podpisanymi umowami.  
Środki w dz.921 rozdz.92195 § 6050 na wykonanie sali spotkań-świetlicy na osiedlu Kaczorownia zostały 

wykorzystane w 4,9 %.Wykonano tylko dokumentację projektową. Realizacja zadania została przeniesiona na 2010r. 

ze względu na opóźnienia powstałe na etapie projektowania z winy projektanta za co naliczone zostały oraz pobrane 

kary umowne zgodnie z zawartą umową. Powstałe opóźnienie uniemożliwiło realizację zadania w 2009r. ze względu na 

zbyt małą ilość czasu powstałą do końca roku budżetowego.  

Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jasionej na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkowym 
obrazie została przekazana zgodnie z podpisaną umową.  

W wyniku w/ w działań i tak zrealizowanego budżetu wynik budżetowy gminy Zdzieszowice za 2009r. zamknął się
nadwyżką budżetową w wysokości 7.252.959,42 zł .  

 

Stan zobowiązań wymagalnych gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudzień 2009r. wynosi : 211,49zł. w tym:  
1.Urząd Miejski – 103,50 zł.  
Na powyższe zobowiązania składają się następujące kwoty:  

1)102,50 zł – niewypłacony dodatek mieszkaniowy. Osoba nie stawiła się w terminie po odbiór dodatku.  
2) 1 zł – niedopłata w podatku dochodowym od osób fizycznych  
2.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 – 28 zł – jest to zobowiązanie z tytułu zakupionych książek, faktura została 

dostarczona do księgowości po terminie płatności.  

3.Publiczne Gimnazjum – 79.99 zł -faktura za prenumeratę czasopisma , która wpłynęła do księgowości po terminie 

płatności.  

 

Rady Sołeckie oraz Samorządy Mieszkańców w 2009r. środki wykorzystaływ 99,6 % w stosunku do planu.  
Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w załączeniu.  

 

Podstawowe relacje liczbowe z wykonania budżetu zestawiono w powyższej tabeli :  

 

Do sprawozdania opisowego za 2009 r. dołączam sprawozdanie : 

1.o przebiegu wykonania budżetu : 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 wraz z objaśnieniami  

3.z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych dla rad sołeckich i samorządów mieszkańców  
4. z udzielonych w 2009r. zamówień publicznych  

 

Zdzieszowice, dnia 15 marca 2010r.  

Opracowała:  

Zdzisława Krukowska  

BURMISTRZ

Dieter Przewdzing

lp. Treść Plan Wykonanie % 

1 2 3 4 5 

1 Dochody ogółem 40569218,35 47311264,41 116,6

2 Przychody 2110282,00 2110282,96 100,0

3 Wydatki ogółem 42679500,35 40058304,99 93,9

4 Wynik budżetowy za 2009r. --- 7252959,42 

(1-3)

5 Skumulowana nadwyżka na 31.12.2009r. --- 2110282,96

6 Wynik --- 9363242,38  

(4+5)
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SPRAWOZDANIE  

 

OBJAŚNIENIA  

do wykonania budżetu Miasta i Gminy  
Zdzieszowice za 2009r. 

 

Dochody za 2009r. zostały wykonane w 116,6 % w stosunku do planu.  
Decyzjami uprawnionych organów gminy dotyczących obniżenia górnych stawek podatków, udzielających ulg 

i zwolnień , odroczeń i umorzeń uszczuplono dochody budżetowe o 1.849.623 zł, w tym: skutki obniżenia górnych 
stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 1.771.978 zł, natomiast skutki udzielonych przez 

Burmistrza odroczeń, umorzeń wynoszą 77.645 zł.  

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszą : 1.007.556 zł , co stanowi 2,1 % należnych dochodów 
budżetowych w 2010r. w tym :  

1.w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą : 22.814 zł.  

2.w dochodach realizowanych przez tutejszy Urząd zaległości wynoszą : 984.742 zł. w tym :  

 

1) zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego : 610.021 zł  
2)zaległości w odsetkach wynoszą : 16.111 zł  

Największe zaległości występują :  
1.w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 91.686 zł, co stanowi 9,1 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości dotyczą:  

 

1)rozdz.01010 § 0970 – 57.118 zł – zaległość na podstawie noty księgowej z dnia 4.11.2009r. wystawionej firmie 
projektowej Sp.z o.o z Opola tytułem dodatkowych nakładów poniesionych przez Gminę Zdzieszowice na realizację 
zadania „wykonanie kanalizacji sanitarnej w Rozwadzy- etap I”. Obecnie sprawą zajmuje się Radca Prawny Urzędu , 

który jest w trakcie pisania pozwu skierowania sprawy na drogę sądową.  
2)rozdz.01095 § 0970 – 29.480zł – zaległość firmy projektowej z Opola, dotyczy zadania: „wykonanie dokumentacji 

technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice na podstawie posiadanej koncepcji”.  
-Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 15.06.2009r.-uprawomocnił się dnia 31.07.2009r.  

-Klauzula Wykonalności nadana dnia 18.09.2009r.  

-30.11.2009r. Radca Prawny skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego w Opolu.  
Od w /w zadłużenia zaległość w odsetkach wynosi : 5.077 zł.  

 

2.w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25.062 zł, co stanowi 2,5 % zaległości ogółem.  

1)W wieczystym użytkowaniu nieruchomości zaległości wynoszą : 978 zł. Są to zaległości 12 osób, z czego: na kwotę 
78 zł postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne, na kwotę 114 zł wysłano wezwania do zapłaty, pozostała kwota 

zaległości tj. 786 zł jest w trakcie wyjaśniania( zgon, zmiana miejsca pobytu, wyjazd za granicę).  
2)W dzierżawie gruntów zaległości wynoszą : 10.594 zł. Są to zaległości 13 osób. Na kwotę 8.254 zł toczy się 
postępowanie egzekucyjne . Na kwotę 1.015 zł zostały do dłużników wysłane ostateczne wezwania do zapłaty. 

Pozostała zaległość tj. kwota 1.325 zł została wpłacona w 2010r.  
3)W najmie lokali użytkowych zaległości wynoszą :1.181 zł. Jest to zaległość 2 osób, w stosunku do 1 osoby na kwotę
1.160 zł toczone jest postępowanie egzekucyjne. Pozostała kwota zaległości tj.21 zł została wpłacona w 2010r.  
4)przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności zaległość wynosi 416 zł.Powyższa zaległość została 

wpłacona w 2010r.  
5) sprzedaż mienia komunalnego na raty zaległość wynosi 1.677 zł. Wysłano ostateczne wezwanie do zapłaty. 

W przypadku braku zapłaty zostanie przygotowany wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 

Od w /w zadłużeń zaległości w odsetkach wynoszą : 10.216 zł.  

 

3.w dz.750 – Administracja publiczna – 4.850 zł, co stanowi 0,5 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości występują w mandatach. Na kwotę 4.031 zł wystawiono tytuły wykonawcze . Kwota 819 zł 
została wpłacona w 2010r.  

 

4.w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28.956 zł, co stanowi 2,9 % zaległości ogółem. 

Powyższa zaległość stanowi zaległość jednej firmy z tytułu zwłoki za usunięcie usterek zawartych w protokole odbioru 
zadania inwestycyjnego o nazwie „modernizacja systemu monitoringu”.  
-nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 27.07.2009r., 
-klauzula wykonalności nadano dnia 23.10.2009r., 

-30.11.2009r. Radca Prawny Urzędu skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego 

w Katowicach.  

 

5.w dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej – 241.653 zł, co stanowi 24 % zaległości ogółem .  

 

1)w rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległości wynoszą : 22.601 zł, co stanowi 

2,2 % zaległości ogółem.  

Zaległości powyższe występują w podatku od działalności gospodarczej osóbfizycznych, 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 : 17.207 zł, co stanowi 1,7 

% zaległości ogółem .  

Zaległość w podatku od nieruchomości wynosi : 17.193 zł. W 2010r. wpłacono 131 zł , na kwotę : 14.959 zł 
wystawiono tytuły wykonawcze, na kwotę 308 zł komornik zwrócił tytuły gdyż pod wskazanym adresem wskazana 

spółka nie prowadzi działalności, na kwotę 467 zł wysłano upomnienia. Pozostała kwota zaległości tj.1.328 zł jest 

w trakcie wyjaśnienia : kwota 1.256 zł została zgłoszona u Komornika Sądowego. Czekamy na wpłatę. W przypadku 
braku wpłaty po zakończeniu egzekucji prowadzonej z nieruchomości zostanie wystawiony na całą kwotę zaległości 

tytuł egzekucyjny.  

 

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 : 201.822 zł, co 

stanowi 20 % zaległości ogółem . 

Największe zaległości występują :  

 

a) w podatku leśnym, rolnym i w podatku od nieruchomości – 193.365 zł. w tym zaległości z łącznego zobowiązania 

pieniężnego wynoszą : 148.432 zł; w podatku rolnym: 4.743 zł; w podatku leśnym : 54 zł; w podatku od 
nieruchomości : 40.136 zł.  
Do 28 lutego br. została wpłacona kwota : 12.291 zł. ,na kwotę 90.105 zł wystawiono tytuły wykonawcze , z czego 
w 2010r. komornik z powodu bezskutecznej egzekucji dokonał zwrotu tytułów na kwotę 1.045 zł.  
Na kwotę 6.068 zł wstrzymano egzekucję z powodu złożenia przez podatnika podania o rozłożeniu zaległości na raty, 

na kwotę 7.526zł. dokonano odpisu. Na kwotę 980 zł zostały wysłane upomnienia, na kwotę 69.066 zł zostały 

wysłane wnioski o założenie hipoteki.  

Pozostałe zaległości tj. 7.329 zł są w trakcie wyjaśniania lub nie do ściągnięcia ( np. ustalanie miejsca pobytu, zgon 

podatnika, podatnik przebywa za granicą, zaległości powstałe w wyniku niedopłaty.)  

 

b) zaległości z podatków zniesionych ( § 0560 )– 5.739 zł., w tym: 
-w podatku od posiadania psa – 983 zł.  
Na powyższą kwotę wystawiono tytuły wykonawcze , z czego komornik zwrócił tytuły na kwotę 833 zł z powodu 
nieściągalności . 

-zaległości przeniesione do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie – 4.756 zł, w tym: zaległości w podatki od
posiadania psa 63 zł i 4.693 zł w podatku od nieruchomości.  

 

c) w podatku od środków transportowych – 1.719 zł.  
Na całą zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze , komornik wpłacił 702 zł.  
Zaległości w odsetkach wynoszą : 6 zł.  

 

6.w dz.801 – Oświata i wychowanie - zaległości wynoszą 2.316 zł.  
Wyjaśnienie w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009r. obsługiwanych przez BAEO 

w Zdzieszowicach.  

 

7. w dz.852 rozdz.85212 – opieka społeczna – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaległości wynoszą 612.765 zł , co stanowi 60,8 % 

zaległości ogółem.  

 

Z w/w kwoty 99,6 % tj. 610.021 zł są to zaległości z tytułu : 

1) zaliczek alimentacyjnych – 469.021 zł 
2)świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 141.000 zł.  
Według wyjaśnień MGOPS na dzień 31.12.2009r.w ewidencji księgowej jest 82 dłużników w zakresie wypłaconych 

świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego , z tego:  
-dłużnicy alimentacyjni, dla których Burmistrz Zdzieszowic jest organem właściwym ze względu na ich miejsce 

zamieszkania – 33 osoby, 

-dłużnicy, którzy zamieszkują na terenie innych gmin – 15 osób, 
-dłużnicy, którzy przebywają za granicą – 7 osób, 
-dłużnicy, których miejsce pobytu nie jest znane – 18 osób,  
-dłużnicy przebywający w zakładach karnych – 9 osób.  

 

Ponadto z informacji od komorników sądowych i innych ośrodków, które wystąpiły do nas z wnioskiem o podjęcie 

działań wobec dłużników wynika , iż na terenie gminy Zdzieszowice zamieszkuje dodatkowo 19 dłużników, do 15 
z nich obecnie wysłano wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego.  

 

Wobec dłużników alimentacyjnych, których wierzycielki zamieszkują na terenie gminy Zdzieszowice podjęto 

następujące działania: 

1.wysłano zawiadomienie do dłużnika alimentacyjnego z informacją o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
osobom uprawnionym oraz o zadłużeniu wobec skarbu państwa – 61 szt., 

2.wystąpiono do organu właściwego dłużnika z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika – 51 szt., 

3.wystosowano pismo do referatu meldunkowego w Zdzieszowicach z zapytaniem o adres zamieszkania dłużnika – 

dotyczy 33 dłużników, 
4.wysłano wezwanie do dłużnika alimentacyjnego celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego – 42 szt., 

5.przeprowadzono z dłużnikiem wywiad alimentacyjny – 11 szt., 

6.przesłano do organu właściwego dłużnika informacje na temat wywiadu alimentacyjnego – 11 szt., 

7.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika – 28 szt., 

8.wysłano pismo do komornika sądowego o aktualnym adresie dłużnika – 12 szt., 

9.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o zajęcie wynagrodzenia dłużnika – 1 szt., 
10.wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie danych do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie, 
celem ustalenia adresu zamieszkania dłużników – 14 szt., 

11.wysłano upomnienia do dłużników celem uregulowania należności z Funduszu Alimentacyjnego – 2 szt., 
12.wystosowano wezwania do dłużników alimentacyjnych, celem zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący

pracy – 6 szt., 
13.wystapiono do Prokuratury z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie – 6 szt.,  
14.wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o zatrzymanie Prawa Jazdy – 6 szt., 
15.wystąpiono do Urzędu Pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową dłużników – 11 szt, 

16.wystąpiono do Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, celem ustalenia czy dłużnik jest osadzony 

w zakładzie karnym lub areszcie śledczym na terenie naszego kraju – 31 szt., 

17.wystąpiono do Komisariatu Policji w Zdzieszowicach celem przeprowadzenia kontroli meldunkowej – 13 szt., 

18.wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach czy dłużnik jest właścicielem czy też użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości – 15 szt., 

19.wystąpiono do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z zapytaniem czy dłużnik jest właścicielem, użytkownikiem

wieczystym nieruchomości, dla których założona została księga wieczysta – 51 szt., 

20.zgłoszenie dłużników do Krajowego Rejestru długów – 65 szt.  

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na dzień 31.12.2009r. w ewidencji księgowej figuruje 102

dłużników, w związku z wypłatą świadczeń w oparciu o ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej.  

Niejednokrotnie jednak ci sami dłużnicy występują również w związku z wypłatą świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego. Działania podjęte wobec dłużników z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu, skutkują po całkowitym 

zaspokojeniu należności z tego tytułu, spłatą należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych.  

 

Pozostałe zaległości w kwocie 2.744 zł dotyczą : 
-odsetek z tytułu zwłoki w spłacie niesłusznie pobranych świadczeń z zadań zleconych – 772 zł, dotyczy 3 dłużników. 
Wystąpiono do komornika skarbowego o ściągnięcie długu . Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch 
przypadkach , egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. Odnośnie trzeciej osoby planuje się w najbliższych dniach

wystąpić do komornika z zapytaniem, co ustalono, 
-niesłusznie pobranych świadczeń – 1.972 zł, wszczęto postępowanie. W jednym przypadku dłużnik poprosił 
dobrowolnie o rozłożenie na raty. Niemniej, ze względu na brak środków raty nie są spłacane, ani w terminach ani 
w wysokości ujętej w decyzji. We wszystkich przypadkach ponownie wystąpiono do komornika skarbowego 

o ściąganie długu.  

Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch przypadkach, egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. odnośnie 

trzeciego przypadku, planuje się w najbliższych dniach wystąpić do komornika z zapytaniem co ustalono.  

 

8.w dz.852 rozdz.85214 – pomoc społeczna-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe – 281 zł. 
Zaległości dotyczą:  
-odpłatności rodzin za pobyt ich członków w Domach Pomocy Społecznej. W wyniku weryfikacji sald kont 
kontrahentów stwierdzono niedopłatę w wysokości 59 zł.. Należność została uregulowana w 2010r.  
-niesłusznie pobrany zasiłek stały w wysokości 222 zł. Zasiłek został rozłożony na raty, które są spłacane w terminie 
i wysokości określonej w decyzji. Na dzień 8.03.2010r. niesłusznie pobrane świadczenie zostało spłacone.  

 

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach jest zróżnicowane.  

 

Najniższe wykonanie jest :  

 

1.w dz.700 rozdz.70005: § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 

78,3%.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym 

w prawo własności oraz zaległości.  

2.w dz.756 rozdz.75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej – 65,2 %  

3.w dz.756 rozdz.75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 39,3 %.  

4.dz.756 rozdz.75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn – 78 %.  

5.dz.756 rozdz.75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 74,4%.  

6.dz.756 rozdz.76518 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 0%  

 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

7.dz.851 rozdz.85195 § 2010 - 0 %.  
Z wyjaśnień udzielonych przez MGOPS wynika , iż brak wykonania spowodowany jestbrakiem jasnych wytycznych 

z Urzędu Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w 
paragrafu.  

 

8.w dz.852 rozdz.85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 87,7 %.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ : 

1)spadek liczby osób pobierających zasiłek stały, spowodowany zakończeniem ważności orzeczenia 

o niepełnosprawności, bądź uchyleniem decyzji w związku z opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
zgonem osób pobierających świadczenie. 

2)w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego, nastąpił spadek liczby osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 

z prawem do ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z faktem, iż w nowym okresie zasiłkowym, osoby nie podlegały 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż posiadały inny tytuł do ubezpieczenia.  

 

9.w dz.900 rozdz.90020 § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 29,6 %. 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

Wydatki zostały zrealizowane w 93,9 % w stosunku do planu. 
Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,7 % natomiast wydatki inwestycyjnew 82,1 %.  

 

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

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,2 %.  

Wszystkie zadania w dziale rolnictwo zostały wykonane. Oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów lub 
brakiem potrzeb.  

dz.600 – Transport i łączność – 93 %. 

W/w dziale nie wykonano jednego zadania o nazwie:” przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1808 O DW 
409-Zdzieszowice,1444 o z drogą DW 423, 1443 O DW 423-DP 1444 w Zdzieszowicach”– dotacja dla powiatu. 

Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2010.Podyktowane jest to tym, iż nabór wniosków w ramach tzw.” 
Programu Schetyny” który odbył sie w roku 2009 dotyczył zadań , których realizacja została przewidziana w roku 
2010 i kolejnych.  
Pozostałe zadania w dziale transport zostały wykonane w całości a oszczędności powstały w wyniku 
przeprowadzonych przetargów lub brakiem potrzeb.  

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 66,1%.  

Wydatki bieżące wykonano w 74,8 %.  
Niższe wykonanie w § 4300, 4390,4430, 4590 związane jest m.in. tym , iż nie doszło do wykupu nieruchomości 

w Januszkowicach, których części gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego.  

W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane jest brakiem potrzeb oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku stosowania zapytań ofertowych na wykonanie poszczególnych usług.  

Wydatki majątkowe wykonano w 63,5 % .  
Wszystkie zadania w/w dziale zostały wykonane. W niższym % zostały wykorzystane środki przeznaczone na wykupy 

nieruchomości tj. w 19,2 % z uwagi m.in. na nie dojście do wykupu nieruchomości w Januszkowicach, których części 

gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego. Powodem niższego wykorzystania środków na zadaniu „ 
przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Filarskiego 27 na mieszkania socjalne pomimo , jego zrealizowania są 
oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej oraz otrzymania dotacji z Funduszu Dopłat

na realizacje w/w zadania.  

W pozostałych przypadkach na wykonanie mają wpływ oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych 
przetargów.  

dz.710 – Działalność usługowa – 0 %.  
Brak wykorzystania środków spowodowany jest brakiem potrzeb.  

dz.750 – Administracja publiczna – 94,3%.  

Realizacja zadań w\w dziale przebiegała zgodnie z planem oraz zgłaszanymi potrzebami.  

Środki na działalność Rady Miejskiej wykorzystane zostały w 95,5 % i były wykorzystywane zgodnie ze zgłaszanymi 

potrzebami.  

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 95,4 %, natomiast wydatki majątkowe w 95,1 %.  

 

Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowane były w sposób efektywny, 
celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych paragrafach środki to właśnie wynik prowadzonej 

oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Powodem niższego wykonania w § 4010, 4110 i 4120 było : 

1.rezygnacja pracownika z przejścia na wcześniejszą emeryturę i w związku z tym zaplanowane środki finansowe na 

odprawę emerytalną nie zostały wypłacone, 

2.zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o ¾ etatu w związku z koniecznością realizacji zadania zleconego gminie- 

podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Zatrudnienie pracownika nastąpiło dopiero w miesiącu 

październiku i na ½ etatu. 
3.dwumiesięczny wakat na stanowisku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, 

4.czteromiesięczny wakat na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego spowodowany tym, iż podczas dwóch 
kolejnych naborów nie zgłosił się kandydat spełniający obligatoryjne wymagania, zgodnie z ustawą o pracownikach 
samorządowych. Zatrudnienie na tym stanowisku nastąpiło w ramach awansu wewnętrznego.Nowy pracownik 

zatrudniony na wakat powstały w wyniku awansu wewnętrznego otrzymał niższe wynagrodzenie. 

5.oszczedności powstałe w § 4010 wpływają na niższe wykonanie w § 4110 i § 4120.  

 

Oszczędności w § 4210 powstały w związku z prowadzeniem oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej.  
Każdy dokonywany zakup był analizowany czy jest niezbędny a ponadto dokonywano rozeznania rynku poprzez 
zbieranie ofert i dokonywania wyboru najkorzystniejszych.  

 

W pozostałych rozdziałach, paragrafach brak wykonania lub niższe wykonanie spowodowane jest prowadzeniem 

oszczędnej gospodarki finansowej , brakiem potrzeb ( np.wydatki zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu wezwania 

do poboru, umowy partnerskie, podróże służbowe zagraniczne, tłumaczenia ) oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku przeprowadzonego przetargu dla zadania „ opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego dla 

projektu oraz studium wykonalności dla budowy publicznej sieci dostępu do Internetu w gminie Zdzieszowice”.  

dz.751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – 99,9 %.  

dz.752 – Obrona narodowa – 100%.  

dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 90,2 %.  

dz.756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z poborem 
– 72,9 %.  

Realizacja zadań w /w działach przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe 

oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz brak potrzeb ( np. monitoring miasta , 

zakup paliwa dla Policji, ObronaCywilna- zadania zlecone, zwrot urtraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udział
w akcjach, składki na Fundusz Pracy ).  

Zadanie inwestycyjne w dz.754 rozdz.75412 § 6050 o nazwie: „budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej 

( wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej oraz poprawa nośności konstrukcji dachowej ) zostało 

zrealizowane tylko w zakresie wykonania przyłącza oraz wewnętrznej instalacji gazowej. Wykonanie poprawy nośności

konstrukcji dachowej zostało przeniesione na rok 2010 ze względu na niewystarczające środki finansowe w budżecie 

2009r. na ten cel.  

Niższe wykonanie w dz.756 rozdz.75647 § 4300, § 4430 i § 4610 spowodowane jest tym , iż został zawyżony 

plan.Bardzo trudno jest zaplanować środki na egzekucję należności.  

Nie wiemy do ilu osób wyślemy upomnienia, tytuły wykonawcze. Plan został ustalony na podstawie szacunków 
i prognoz.  

dz.758 – Różne rozliczenia – 67,2 %.  

Wpłaty do budżetu państwa dokonywano zgodnie z planem natomiast nie wykorzystano środków z rezerwy, gdyż 
ograniczano wydatki ponieważ szukano oszczędności .  

dz.801 – Oświata i wychowanie – 98,1 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej, brak potrzeb oraz przeprowadzanie przetargów.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez BA-E O w Zdzieszowicach.  

dz.851 – Ochrona zdrowia – 85,6 %.  

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem wydatków.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania w rozdziale 85153 i 85154 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.  

Nie wykorzystano środków przeznaczonych na zadanie zlecone w dz.851 rozdz.85195. Jak wynika z wyjaśnień 
udzielonych przez MGOPS, brak wykonania spowodowany jest brakiem jasnych wytycznych z Urzędu 

Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w paragrafu.  

dz. 852 – Pomoc Społeczna – 96,5 %.  

Realizacja zadań w /w dziale przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe oszczędności to

wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz braku potrzeb. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach 

jest następujące: 

1.Środki przeznaczone na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zostały wykorzystane w 87,8 %. Powodem tego 
jest to, iż zatrudnienie pracownika z powodu braku chętnych nastąpiło dopiero w połowie czerwca.  

2.Środki w rozdz.85213 - zadania zlecone zostały wykorzystane tylko w 87,7 %.Powyższe wykonanie spowodowane 

jest zawyżeniem planu . Pracownicy Ośrodka nie są w stanie ostatecznie przewidzieć liczby osób wymagających tej 

formy pomocy. Zgonświadczeniobiorców, uchylenie decyzji, zmniejszanie kwot przyznanych zasiłków miało wpływ na 

niższe wykonanie w/w rozdziale.  

3.wykonanie w rozdz.85219 wynosi 88,6%. Powodem takiego wykonania jest m.in.:-zwiększenie planu na 

wynagrodzenia na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych. Urząd Pracy dokonał zwrotu części wydatków,-
zawyżenie planu :część wydatków :zakupy, usługi świadczone na potrzeby projektu pn. ”Podnoszenie kwalifikacji 

klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy” były finansowane ze środków unijnych.  
4.W 88,7% zostały wykorzystane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Powód takiego wykonania to efekty 
działań pracownika. Znajomość środowiska pozwala na dogłębne analizowanie konkretnych, a niejednokrotnie 
wątpliwych przypadków. Składane przez wnioskodawców deklaracje nie posiadają czasami odniesienia do stanu 

faktycznego np. ukrywane są dochody zdobyte z prac dorywczych i prac podejmowanych za granicą, świadczeń 
rodzinnych, alimentów. Również stan majątkowy nierzadko jest niezgodny ze stanem faktycznym. Podane przykłady 

doprowadziły do odmowy jak też obniżenia kwot przyznanych dodatków mieszkaniowych.  

w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98,5 %.  

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka wykonane zostały w 98,5 % .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 zostały wykorzystane w 100% 
i zgodnie z podpisanymi umowami.  
Powstałe oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb.  

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 84,5 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb . Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do 

niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez 

BA-EO w Zdzieszowicach”.  
Nie wykorzystano środków z dotacji otrzymanych na dofinansowanie zakupu podręczników tzw. wyprawka szkolna . 
Takie wykorzystanie środków było związane z mniejszą ilością osób, które kwalifikowały się do dofinansowania.  

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88,5 %.  

Wydatki bieżące w/w dziale zostały wykorzystane w 89 %. natomiast wydatki majątkowe w 87,5 %.  
Wszystkie zadania zaplanowane w budżecie zostały wykonane. Środki finansowe wydatkowane były w sposób 
efektywny, celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych rozdziałach i paragrafach niewykorzystane 
środki to właśnie wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Na powstałe oszczędności miały wpływ:  

- przeprowadzone przetargi  

- modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne,  

-braku potrzeb ( np. nadzory i ogłoszenia w prasie , wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt ) 
-uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych z ulic do cieków wodnych. Spowodowało 

to, iż wysokość opłat za korzystanie ze środowiska uległa zmniejszeniu.  

Przekazywanie środków do spółki WiK na dopłaty do cen wody i kanalizacji następowało sukcesywnie na podstawie 

przedłożonych przez Spółkę rozliczeń.  
Przekazywanie dotacji celowej dla ZGKiM następowało sukcesywnie na podstawie przedstawianych przez zakład 

rozliczeń . Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonej przez ZGKiM procedury przetargowej.  

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 88,3 %.  

dz.926 – Kultura fizyczna i sport – 99,9%.  

 

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 były przekazywane zgodnie z podpisanymi umowami.  
Środki w dz.921 rozdz.92195 § 6050 na wykonanie sali spotkań-świetlicy na osiedlu Kaczorownia zostały 

wykorzystane w 4,9 %.Wykonano tylko dokumentację projektową. Realizacja zadania została przeniesiona na 2010r. 

ze względu na opóźnienia powstałe na etapie projektowania z winy projektanta za co naliczone zostały oraz pobrane 

kary umowne zgodnie z zawartą umową. Powstałe opóźnienie uniemożliwiło realizację zadania w 2009r. ze względu na 

zbyt małą ilość czasu powstałą do końca roku budżetowego.  

Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jasionej na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkowym 
obrazie została przekazana zgodnie z podpisaną umową.  

W wyniku w/ w działań i tak zrealizowanego budżetu wynik budżetowy gminy Zdzieszowice za 2009r. zamknął się
nadwyżką budżetową w wysokości 7.252.959,42 zł .  

 

Stan zobowiązań wymagalnych gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudzień 2009r. wynosi : 211,49zł. w tym:  
1.Urząd Miejski – 103,50 zł.  
Na powyższe zobowiązania składają się następujące kwoty:  

1)102,50 zł – niewypłacony dodatek mieszkaniowy. Osoba nie stawiła się w terminie po odbiór dodatku.  
2) 1 zł – niedopłata w podatku dochodowym od osób fizycznych  
2.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 – 28 zł – jest to zobowiązanie z tytułu zakupionych książek, faktura została 

dostarczona do księgowości po terminie płatności.  

3.Publiczne Gimnazjum – 79.99 zł -faktura za prenumeratę czasopisma , która wpłynęła do księgowości po terminie 

płatności.  

 

Rady Sołeckie oraz Samorządy Mieszkańców w 2009r. środki wykorzystaływ 99,6 % w stosunku do planu.  
Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w załączeniu.  

 

Podstawowe relacje liczbowe z wykonania budżetu zestawiono w powyższej tabeli :  

 

Do sprawozdania opisowego za 2009 r. dołączam sprawozdanie : 

1.o przebiegu wykonania budżetu : 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 wraz z objaśnieniami  

3.z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych dla rad sołeckich i samorządów mieszkańców  
4. z udzielonych w 2009r. zamówień publicznych  

 

Zdzieszowice, dnia 15 marca 2010r.  

Opracowała:  

Zdzisława Krukowska  

BURMISTRZ

Dieter Przewdzing

lp. Treść Plan Wykonanie % 

1 2 3 4 5 

1 Dochody ogółem 40569218,35 47311264,41 116,6

2 Przychody 2110282,00 2110282,96 100,0

3 Wydatki ogółem 42679500,35 40058304,99 93,9

4 Wynik budżetowy za 2009r. --- 7252959,42 

(1-3)

5 Skumulowana nadwyżka na 31.12.2009r. --- 2110282,96

6 Wynik --- 9363242,38  

(4+5)
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SPRAWOZDANIE  

 

OBJAŚNIENIA  

do wykonania budżetu Miasta i Gminy  
Zdzieszowice za 2009r. 

 

Dochody za 2009r. zostały wykonane w 116,6 % w stosunku do planu.  
Decyzjami uprawnionych organów gminy dotyczących obniżenia górnych stawek podatków, udzielających ulg 

i zwolnień , odroczeń i umorzeń uszczuplono dochody budżetowe o 1.849.623 zł, w tym: skutki obniżenia górnych 
stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 1.771.978 zł, natomiast skutki udzielonych przez 

Burmistrza odroczeń, umorzeń wynoszą 77.645 zł.  

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszą : 1.007.556 zł , co stanowi 2,1 % należnych dochodów 
budżetowych w 2010r. w tym :  

1.w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą : 22.814 zł.  

2.w dochodach realizowanych przez tutejszy Urząd zaległości wynoszą : 984.742 zł. w tym :  

 

1) zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego : 610.021 zł  
2)zaległości w odsetkach wynoszą : 16.111 zł  

Największe zaległości występują :  
1.w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 91.686 zł, co stanowi 9,1 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości dotyczą:  

 

1)rozdz.01010 § 0970 – 57.118 zł – zaległość na podstawie noty księgowej z dnia 4.11.2009r. wystawionej firmie 
projektowej Sp.z o.o z Opola tytułem dodatkowych nakładów poniesionych przez Gminę Zdzieszowice na realizację 
zadania „wykonanie kanalizacji sanitarnej w Rozwadzy- etap I”. Obecnie sprawą zajmuje się Radca Prawny Urzędu , 

który jest w trakcie pisania pozwu skierowania sprawy na drogę sądową.  
2)rozdz.01095 § 0970 – 29.480zł – zaległość firmy projektowej z Opola, dotyczy zadania: „wykonanie dokumentacji 

technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice na podstawie posiadanej koncepcji”.  
-Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 15.06.2009r.-uprawomocnił się dnia 31.07.2009r.  

-Klauzula Wykonalności nadana dnia 18.09.2009r.  

-30.11.2009r. Radca Prawny skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego w Opolu.  
Od w /w zadłużenia zaległość w odsetkach wynosi : 5.077 zł.  

 

2.w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25.062 zł, co stanowi 2,5 % zaległości ogółem.  

1)W wieczystym użytkowaniu nieruchomości zaległości wynoszą : 978 zł. Są to zaległości 12 osób, z czego: na kwotę 
78 zł postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne, na kwotę 114 zł wysłano wezwania do zapłaty, pozostała kwota 

zaległości tj. 786 zł jest w trakcie wyjaśniania( zgon, zmiana miejsca pobytu, wyjazd za granicę).  
2)W dzierżawie gruntów zaległości wynoszą : 10.594 zł. Są to zaległości 13 osób. Na kwotę 8.254 zł toczy się 
postępowanie egzekucyjne . Na kwotę 1.015 zł zostały do dłużników wysłane ostateczne wezwania do zapłaty. 

Pozostała zaległość tj. kwota 1.325 zł została wpłacona w 2010r.  
3)W najmie lokali użytkowych zaległości wynoszą :1.181 zł. Jest to zaległość 2 osób, w stosunku do 1 osoby na kwotę
1.160 zł toczone jest postępowanie egzekucyjne. Pozostała kwota zaległości tj.21 zł została wpłacona w 2010r.  
4)przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności zaległość wynosi 416 zł.Powyższa zaległość została 

wpłacona w 2010r.  
5) sprzedaż mienia komunalnego na raty zaległość wynosi 1.677 zł. Wysłano ostateczne wezwanie do zapłaty. 

W przypadku braku zapłaty zostanie przygotowany wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 

Od w /w zadłużeń zaległości w odsetkach wynoszą : 10.216 zł.  

 

3.w dz.750 – Administracja publiczna – 4.850 zł, co stanowi 0,5 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości występują w mandatach. Na kwotę 4.031 zł wystawiono tytuły wykonawcze . Kwota 819 zł 
została wpłacona w 2010r.  

 

4.w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28.956 zł, co stanowi 2,9 % zaległości ogółem. 

Powyższa zaległość stanowi zaległość jednej firmy z tytułu zwłoki za usunięcie usterek zawartych w protokole odbioru 
zadania inwestycyjnego o nazwie „modernizacja systemu monitoringu”.  
-nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 27.07.2009r., 
-klauzula wykonalności nadano dnia 23.10.2009r., 

-30.11.2009r. Radca Prawny Urzędu skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego 

w Katowicach.  

 

5.w dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej – 241.653 zł, co stanowi 24 % zaległości ogółem .  

 

1)w rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległości wynoszą : 22.601 zł, co stanowi 

2,2 % zaległości ogółem.  

Zaległości powyższe występują w podatku od działalności gospodarczej osóbfizycznych, 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 : 17.207 zł, co stanowi 1,7 

% zaległości ogółem .  

Zaległość w podatku od nieruchomości wynosi : 17.193 zł. W 2010r. wpłacono 131 zł , na kwotę : 14.959 zł 
wystawiono tytuły wykonawcze, na kwotę 308 zł komornik zwrócił tytuły gdyż pod wskazanym adresem wskazana 

spółka nie prowadzi działalności, na kwotę 467 zł wysłano upomnienia. Pozostała kwota zaległości tj.1.328 zł jest 

w trakcie wyjaśnienia : kwota 1.256 zł została zgłoszona u Komornika Sądowego. Czekamy na wpłatę. W przypadku 
braku wpłaty po zakończeniu egzekucji prowadzonej z nieruchomości zostanie wystawiony na całą kwotę zaległości 

tytuł egzekucyjny.  

 

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 : 201.822 zł, co 

stanowi 20 % zaległości ogółem . 

Największe zaległości występują :  

 

a) w podatku leśnym, rolnym i w podatku od nieruchomości – 193.365 zł. w tym zaległości z łącznego zobowiązania 

pieniężnego wynoszą : 148.432 zł; w podatku rolnym: 4.743 zł; w podatku leśnym : 54 zł; w podatku od 
nieruchomości : 40.136 zł.  
Do 28 lutego br. została wpłacona kwota : 12.291 zł. ,na kwotę 90.105 zł wystawiono tytuły wykonawcze , z czego 
w 2010r. komornik z powodu bezskutecznej egzekucji dokonał zwrotu tytułów na kwotę 1.045 zł.  
Na kwotę 6.068 zł wstrzymano egzekucję z powodu złożenia przez podatnika podania o rozłożeniu zaległości na raty, 

na kwotę 7.526zł. dokonano odpisu. Na kwotę 980 zł zostały wysłane upomnienia, na kwotę 69.066 zł zostały 

wysłane wnioski o założenie hipoteki.  

Pozostałe zaległości tj. 7.329 zł są w trakcie wyjaśniania lub nie do ściągnięcia ( np. ustalanie miejsca pobytu, zgon 

podatnika, podatnik przebywa za granicą, zaległości powstałe w wyniku niedopłaty.)  

 

b) zaległości z podatków zniesionych ( § 0560 )– 5.739 zł., w tym: 
-w podatku od posiadania psa – 983 zł.  
Na powyższą kwotę wystawiono tytuły wykonawcze , z czego komornik zwrócił tytuły na kwotę 833 zł z powodu 
nieściągalności . 

-zaległości przeniesione do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie – 4.756 zł, w tym: zaległości w podatki od
posiadania psa 63 zł i 4.693 zł w podatku od nieruchomości.  

 

c) w podatku od środków transportowych – 1.719 zł.  
Na całą zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze , komornik wpłacił 702 zł.  
Zaległości w odsetkach wynoszą : 6 zł.  

 

6.w dz.801 – Oświata i wychowanie - zaległości wynoszą 2.316 zł.  
Wyjaśnienie w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009r. obsługiwanych przez BAEO 

w Zdzieszowicach.  

 

7. w dz.852 rozdz.85212 – opieka społeczna – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaległości wynoszą 612.765 zł , co stanowi 60,8 % 

zaległości ogółem.  

 

Z w/w kwoty 99,6 % tj. 610.021 zł są to zaległości z tytułu : 

1) zaliczek alimentacyjnych – 469.021 zł 
2)świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 141.000 zł.  
Według wyjaśnień MGOPS na dzień 31.12.2009r.w ewidencji księgowej jest 82 dłużników w zakresie wypłaconych 

świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego , z tego:  
-dłużnicy alimentacyjni, dla których Burmistrz Zdzieszowic jest organem właściwym ze względu na ich miejsce 

zamieszkania – 33 osoby, 

-dłużnicy, którzy zamieszkują na terenie innych gmin – 15 osób, 
-dłużnicy, którzy przebywają za granicą – 7 osób, 
-dłużnicy, których miejsce pobytu nie jest znane – 18 osób,  
-dłużnicy przebywający w zakładach karnych – 9 osób.  

 

Ponadto z informacji od komorników sądowych i innych ośrodków, które wystąpiły do nas z wnioskiem o podjęcie 

działań wobec dłużników wynika , iż na terenie gminy Zdzieszowice zamieszkuje dodatkowo 19 dłużników, do 15 
z nich obecnie wysłano wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego.  

 

Wobec dłużników alimentacyjnych, których wierzycielki zamieszkują na terenie gminy Zdzieszowice podjęto 

następujące działania: 

1.wysłano zawiadomienie do dłużnika alimentacyjnego z informacją o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
osobom uprawnionym oraz o zadłużeniu wobec skarbu państwa – 61 szt., 

2.wystąpiono do organu właściwego dłużnika z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika – 51 szt., 

3.wystosowano pismo do referatu meldunkowego w Zdzieszowicach z zapytaniem o adres zamieszkania dłużnika – 

dotyczy 33 dłużników, 
4.wysłano wezwanie do dłużnika alimentacyjnego celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego – 42 szt., 

5.przeprowadzono z dłużnikiem wywiad alimentacyjny – 11 szt., 

6.przesłano do organu właściwego dłużnika informacje na temat wywiadu alimentacyjnego – 11 szt., 

7.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika – 28 szt., 

8.wysłano pismo do komornika sądowego o aktualnym adresie dłużnika – 12 szt., 

9.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o zajęcie wynagrodzenia dłużnika – 1 szt., 
10.wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie danych do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie, 
celem ustalenia adresu zamieszkania dłużników – 14 szt., 

11.wysłano upomnienia do dłużników celem uregulowania należności z Funduszu Alimentacyjnego – 2 szt., 
12.wystosowano wezwania do dłużników alimentacyjnych, celem zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący

pracy – 6 szt., 
13.wystapiono do Prokuratury z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie – 6 szt.,  
14.wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o zatrzymanie Prawa Jazdy – 6 szt., 
15.wystąpiono do Urzędu Pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową dłużników – 11 szt, 

16.wystąpiono do Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, celem ustalenia czy dłużnik jest osadzony 

w zakładzie karnym lub areszcie śledczym na terenie naszego kraju – 31 szt., 

17.wystąpiono do Komisariatu Policji w Zdzieszowicach celem przeprowadzenia kontroli meldunkowej – 13 szt., 

18.wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach czy dłużnik jest właścicielem czy też użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości – 15 szt., 

19.wystąpiono do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z zapytaniem czy dłużnik jest właścicielem, użytkownikiem

wieczystym nieruchomości, dla których założona została księga wieczysta – 51 szt., 

20.zgłoszenie dłużników do Krajowego Rejestru długów – 65 szt.  

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na dzień 31.12.2009r. w ewidencji księgowej figuruje 102

dłużników, w związku z wypłatą świadczeń w oparciu o ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej.  

Niejednokrotnie jednak ci sami dłużnicy występują również w związku z wypłatą świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego. Działania podjęte wobec dłużników z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu, skutkują po całkowitym 

zaspokojeniu należności z tego tytułu, spłatą należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych.  

 

Pozostałe zaległości w kwocie 2.744 zł dotyczą : 
-odsetek z tytułu zwłoki w spłacie niesłusznie pobranych świadczeń z zadań zleconych – 772 zł, dotyczy 3 dłużników. 
Wystąpiono do komornika skarbowego o ściągnięcie długu . Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch 
przypadkach , egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. Odnośnie trzeciej osoby planuje się w najbliższych dniach

wystąpić do komornika z zapytaniem, co ustalono, 
-niesłusznie pobranych świadczeń – 1.972 zł, wszczęto postępowanie. W jednym przypadku dłużnik poprosił 
dobrowolnie o rozłożenie na raty. Niemniej, ze względu na brak środków raty nie są spłacane, ani w terminach ani 
w wysokości ujętej w decyzji. We wszystkich przypadkach ponownie wystąpiono do komornika skarbowego 

o ściąganie długu.  

Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch przypadkach, egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. odnośnie 

trzeciego przypadku, planuje się w najbliższych dniach wystąpić do komornika z zapytaniem co ustalono.  

 

8.w dz.852 rozdz.85214 – pomoc społeczna-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe – 281 zł. 
Zaległości dotyczą:  
-odpłatności rodzin za pobyt ich członków w Domach Pomocy Społecznej. W wyniku weryfikacji sald kont 
kontrahentów stwierdzono niedopłatę w wysokości 59 zł.. Należność została uregulowana w 2010r.  
-niesłusznie pobrany zasiłek stały w wysokości 222 zł. Zasiłek został rozłożony na raty, które są spłacane w terminie 
i wysokości określonej w decyzji. Na dzień 8.03.2010r. niesłusznie pobrane świadczenie zostało spłacone.  

 

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach jest zróżnicowane.  

 

Najniższe wykonanie jest :  

 

1.w dz.700 rozdz.70005: § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 

78,3%.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym 

w prawo własności oraz zaległości.  

2.w dz.756 rozdz.75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej – 65,2 %  

3.w dz.756 rozdz.75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 39,3 %.  

4.dz.756 rozdz.75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn – 78 %.  

5.dz.756 rozdz.75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 74,4%.  

6.dz.756 rozdz.76518 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 0%  

 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

7.dz.851 rozdz.85195 § 2010 - 0 %.  
Z wyjaśnień udzielonych przez MGOPS wynika , iż brak wykonania spowodowany jestbrakiem jasnych wytycznych 

z Urzędu Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w 
paragrafu.  

 

8.w dz.852 rozdz.85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 87,7 %.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ : 

1)spadek liczby osób pobierających zasiłek stały, spowodowany zakończeniem ważności orzeczenia 

o niepełnosprawności, bądź uchyleniem decyzji w związku z opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
zgonem osób pobierających świadczenie. 

2)w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego, nastąpił spadek liczby osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 

z prawem do ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z faktem, iż w nowym okresie zasiłkowym, osoby nie podlegały 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż posiadały inny tytuł do ubezpieczenia.  

 

9.w dz.900 rozdz.90020 § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 29,6 %. 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

Wydatki zostały zrealizowane w 93,9 % w stosunku do planu. 
Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,7 % natomiast wydatki inwestycyjnew 82,1 %.  

 

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

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,2 %.  

Wszystkie zadania w dziale rolnictwo zostały wykonane. Oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów lub 
brakiem potrzeb.  

dz.600 – Transport i łączność – 93 %. 

W/w dziale nie wykonano jednego zadania o nazwie:” przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1808 O DW 
409-Zdzieszowice,1444 o z drogą DW 423, 1443 O DW 423-DP 1444 w Zdzieszowicach”– dotacja dla powiatu. 

Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2010.Podyktowane jest to tym, iż nabór wniosków w ramach tzw.” 
Programu Schetyny” który odbył sie w roku 2009 dotyczył zadań , których realizacja została przewidziana w roku 
2010 i kolejnych.  
Pozostałe zadania w dziale transport zostały wykonane w całości a oszczędności powstały w wyniku 
przeprowadzonych przetargów lub brakiem potrzeb.  

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 66,1%.  

Wydatki bieżące wykonano w 74,8 %.  
Niższe wykonanie w § 4300, 4390,4430, 4590 związane jest m.in. tym , iż nie doszło do wykupu nieruchomości 

w Januszkowicach, których części gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego.  

W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane jest brakiem potrzeb oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku stosowania zapytań ofertowych na wykonanie poszczególnych usług.  

Wydatki majątkowe wykonano w 63,5 % .  
Wszystkie zadania w/w dziale zostały wykonane. W niższym % zostały wykorzystane środki przeznaczone na wykupy 

nieruchomości tj. w 19,2 % z uwagi m.in. na nie dojście do wykupu nieruchomości w Januszkowicach, których części 

gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego. Powodem niższego wykorzystania środków na zadaniu „ 
przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Filarskiego 27 na mieszkania socjalne pomimo , jego zrealizowania są 
oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej oraz otrzymania dotacji z Funduszu Dopłat

na realizacje w/w zadania.  

W pozostałych przypadkach na wykonanie mają wpływ oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych 
przetargów.  

dz.710 – Działalność usługowa – 0 %.  
Brak wykorzystania środków spowodowany jest brakiem potrzeb.  

dz.750 – Administracja publiczna – 94,3%.  

Realizacja zadań w\w dziale przebiegała zgodnie z planem oraz zgłaszanymi potrzebami.  

Środki na działalność Rady Miejskiej wykorzystane zostały w 95,5 % i były wykorzystywane zgodnie ze zgłaszanymi 

potrzebami.  

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 95,4 %, natomiast wydatki majątkowe w 95,1 %.  

 

Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowane były w sposób efektywny, 
celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych paragrafach środki to właśnie wynik prowadzonej 

oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Powodem niższego wykonania w § 4010, 4110 i 4120 było : 

1.rezygnacja pracownika z przejścia na wcześniejszą emeryturę i w związku z tym zaplanowane środki finansowe na 

odprawę emerytalną nie zostały wypłacone, 

2.zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o ¾ etatu w związku z koniecznością realizacji zadania zleconego gminie- 

podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Zatrudnienie pracownika nastąpiło dopiero w miesiącu 

październiku i na ½ etatu. 
3.dwumiesięczny wakat na stanowisku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, 

4.czteromiesięczny wakat na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego spowodowany tym, iż podczas dwóch 
kolejnych naborów nie zgłosił się kandydat spełniający obligatoryjne wymagania, zgodnie z ustawą o pracownikach 
samorządowych. Zatrudnienie na tym stanowisku nastąpiło w ramach awansu wewnętrznego.Nowy pracownik 

zatrudniony na wakat powstały w wyniku awansu wewnętrznego otrzymał niższe wynagrodzenie. 

5.oszczedności powstałe w § 4010 wpływają na niższe wykonanie w § 4110 i § 4120.  

 

Oszczędności w § 4210 powstały w związku z prowadzeniem oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej.  
Każdy dokonywany zakup był analizowany czy jest niezbędny a ponadto dokonywano rozeznania rynku poprzez 
zbieranie ofert i dokonywania wyboru najkorzystniejszych.  

 

W pozostałych rozdziałach, paragrafach brak wykonania lub niższe wykonanie spowodowane jest prowadzeniem 

oszczędnej gospodarki finansowej , brakiem potrzeb ( np.wydatki zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu wezwania 

do poboru, umowy partnerskie, podróże służbowe zagraniczne, tłumaczenia ) oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku przeprowadzonego przetargu dla zadania „ opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego dla 

projektu oraz studium wykonalności dla budowy publicznej sieci dostępu do Internetu w gminie Zdzieszowice”.  

dz.751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – 99,9 %.  

dz.752 – Obrona narodowa – 100%.  

dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 90,2 %.  

dz.756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z poborem 
– 72,9 %.  

Realizacja zadań w /w działach przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe 

oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz brak potrzeb ( np. monitoring miasta , 

zakup paliwa dla Policji, ObronaCywilna- zadania zlecone, zwrot urtraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udział
w akcjach, składki na Fundusz Pracy ).  

Zadanie inwestycyjne w dz.754 rozdz.75412 § 6050 o nazwie: „budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej 

( wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej oraz poprawa nośności konstrukcji dachowej ) zostało 

zrealizowane tylko w zakresie wykonania przyłącza oraz wewnętrznej instalacji gazowej. Wykonanie poprawy nośności

konstrukcji dachowej zostało przeniesione na rok 2010 ze względu na niewystarczające środki finansowe w budżecie 

2009r. na ten cel.  

Niższe wykonanie w dz.756 rozdz.75647 § 4300, § 4430 i § 4610 spowodowane jest tym , iż został zawyżony 

plan.Bardzo trudno jest zaplanować środki na egzekucję należności.  

Nie wiemy do ilu osób wyślemy upomnienia, tytuły wykonawcze. Plan został ustalony na podstawie szacunków 
i prognoz.  

dz.758 – Różne rozliczenia – 67,2 %.  

Wpłaty do budżetu państwa dokonywano zgodnie z planem natomiast nie wykorzystano środków z rezerwy, gdyż 
ograniczano wydatki ponieważ szukano oszczędności .  

dz.801 – Oświata i wychowanie – 98,1 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej, brak potrzeb oraz przeprowadzanie przetargów.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez BA-E O w Zdzieszowicach.  

dz.851 – Ochrona zdrowia – 85,6 %.  

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem wydatków.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania w rozdziale 85153 i 85154 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.  

Nie wykorzystano środków przeznaczonych na zadanie zlecone w dz.851 rozdz.85195. Jak wynika z wyjaśnień 
udzielonych przez MGOPS, brak wykonania spowodowany jest brakiem jasnych wytycznych z Urzędu 

Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w paragrafu.  

dz. 852 – Pomoc Społeczna – 96,5 %.  

Realizacja zadań w /w dziale przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe oszczędności to

wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz braku potrzeb. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach 

jest następujące: 

1.Środki przeznaczone na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zostały wykorzystane w 87,8 %. Powodem tego 
jest to, iż zatrudnienie pracownika z powodu braku chętnych nastąpiło dopiero w połowie czerwca.  

2.Środki w rozdz.85213 - zadania zlecone zostały wykorzystane tylko w 87,7 %.Powyższe wykonanie spowodowane 

jest zawyżeniem planu . Pracownicy Ośrodka nie są w stanie ostatecznie przewidzieć liczby osób wymagających tej 

formy pomocy. Zgonświadczeniobiorców, uchylenie decyzji, zmniejszanie kwot przyznanych zasiłków miało wpływ na 

niższe wykonanie w/w rozdziale.  

3.wykonanie w rozdz.85219 wynosi 88,6%. Powodem takiego wykonania jest m.in.:-zwiększenie planu na 

wynagrodzenia na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych. Urząd Pracy dokonał zwrotu części wydatków,-
zawyżenie planu :część wydatków :zakupy, usługi świadczone na potrzeby projektu pn. ”Podnoszenie kwalifikacji 

klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy” były finansowane ze środków unijnych.  
4.W 88,7% zostały wykorzystane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Powód takiego wykonania to efekty 
działań pracownika. Znajomość środowiska pozwala na dogłębne analizowanie konkretnych, a niejednokrotnie 
wątpliwych przypadków. Składane przez wnioskodawców deklaracje nie posiadają czasami odniesienia do stanu 

faktycznego np. ukrywane są dochody zdobyte z prac dorywczych i prac podejmowanych za granicą, świadczeń 
rodzinnych, alimentów. Również stan majątkowy nierzadko jest niezgodny ze stanem faktycznym. Podane przykłady 

doprowadziły do odmowy jak też obniżenia kwot przyznanych dodatków mieszkaniowych.  

w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98,5 %.  

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka wykonane zostały w 98,5 % .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 zostały wykorzystane w 100% 
i zgodnie z podpisanymi umowami.  
Powstałe oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb.  

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 84,5 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb . Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do 

niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez 

BA-EO w Zdzieszowicach”.  
Nie wykorzystano środków z dotacji otrzymanych na dofinansowanie zakupu podręczników tzw. wyprawka szkolna . 
Takie wykorzystanie środków było związane z mniejszą ilością osób, które kwalifikowały się do dofinansowania.  

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88,5 %.  

Wydatki bieżące w/w dziale zostały wykorzystane w 89 %. natomiast wydatki majątkowe w 87,5 %.  
Wszystkie zadania zaplanowane w budżecie zostały wykonane. Środki finansowe wydatkowane były w sposób 
efektywny, celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych rozdziałach i paragrafach niewykorzystane 
środki to właśnie wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Na powstałe oszczędności miały wpływ:  

- przeprowadzone przetargi  

- modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne,  

-braku potrzeb ( np. nadzory i ogłoszenia w prasie , wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt ) 
-uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych z ulic do cieków wodnych. Spowodowało 

to, iż wysokość opłat za korzystanie ze środowiska uległa zmniejszeniu.  

Przekazywanie środków do spółki WiK na dopłaty do cen wody i kanalizacji następowało sukcesywnie na podstawie 

przedłożonych przez Spółkę rozliczeń.  
Przekazywanie dotacji celowej dla ZGKiM następowało sukcesywnie na podstawie przedstawianych przez zakład 

rozliczeń . Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonej przez ZGKiM procedury przetargowej.  

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 88,3 %.  

dz.926 – Kultura fizyczna i sport – 99,9%.  

 

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 były przekazywane zgodnie z podpisanymi umowami.  
Środki w dz.921 rozdz.92195 § 6050 na wykonanie sali spotkań-świetlicy na osiedlu Kaczorownia zostały 

wykorzystane w 4,9 %.Wykonano tylko dokumentację projektową. Realizacja zadania została przeniesiona na 2010r. 

ze względu na opóźnienia powstałe na etapie projektowania z winy projektanta za co naliczone zostały oraz pobrane 

kary umowne zgodnie z zawartą umową. Powstałe opóźnienie uniemożliwiło realizację zadania w 2009r. ze względu na 

zbyt małą ilość czasu powstałą do końca roku budżetowego.  

Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jasionej na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkowym 
obrazie została przekazana zgodnie z podpisaną umową.  

W wyniku w/ w działań i tak zrealizowanego budżetu wynik budżetowy gminy Zdzieszowice za 2009r. zamknął się
nadwyżką budżetową w wysokości 7.252.959,42 zł .  

 

Stan zobowiązań wymagalnych gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudzień 2009r. wynosi : 211,49zł. w tym:  
1.Urząd Miejski – 103,50 zł.  
Na powyższe zobowiązania składają się następujące kwoty:  

1)102,50 zł – niewypłacony dodatek mieszkaniowy. Osoba nie stawiła się w terminie po odbiór dodatku.  
2) 1 zł – niedopłata w podatku dochodowym od osób fizycznych  
2.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 – 28 zł – jest to zobowiązanie z tytułu zakupionych książek, faktura została 

dostarczona do księgowości po terminie płatności.  

3.Publiczne Gimnazjum – 79.99 zł -faktura za prenumeratę czasopisma , która wpłynęła do księgowości po terminie 

płatności.  

 

Rady Sołeckie oraz Samorządy Mieszkańców w 2009r. środki wykorzystaływ 99,6 % w stosunku do planu.  
Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w załączeniu.  

 

Podstawowe relacje liczbowe z wykonania budżetu zestawiono w powyższej tabeli :  

 

Do sprawozdania opisowego za 2009 r. dołączam sprawozdanie : 

1.o przebiegu wykonania budżetu : 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 wraz z objaśnieniami  

3.z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych dla rad sołeckich i samorządów mieszkańców  
4. z udzielonych w 2009r. zamówień publicznych  

 

Zdzieszowice, dnia 15 marca 2010r.  

Opracowała:  

Zdzisława Krukowska  

BURMISTRZ

Dieter Przewdzing

lp. Treść Plan Wykonanie % 

1 2 3 4 5 

1 Dochody ogółem 40569218,35 47311264,41 116,6

2 Przychody 2110282,00 2110282,96 100,0

3 Wydatki ogółem 42679500,35 40058304,99 93,9

4 Wynik budżetowy za 2009r. --- 7252959,42 

(1-3)

5 Skumulowana nadwyżka na 31.12.2009r. --- 2110282,96

6 Wynik --- 9363242,38  

(4+5)
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SPRAWOZDANIE  

 

OBJAŚNIENIA  

do wykonania budżetu Miasta i Gminy  
Zdzieszowice za 2009r. 

 

Dochody za 2009r. zostały wykonane w 116,6 % w stosunku do planu.  
Decyzjami uprawnionych organów gminy dotyczących obniżenia górnych stawek podatków, udzielających ulg 

i zwolnień , odroczeń i umorzeń uszczuplono dochody budżetowe o 1.849.623 zł, w tym: skutki obniżenia górnych 
stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 1.771.978 zł, natomiast skutki udzielonych przez 

Burmistrza odroczeń, umorzeń wynoszą 77.645 zł.  

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszą : 1.007.556 zł , co stanowi 2,1 % należnych dochodów 
budżetowych w 2010r. w tym :  

1.w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą : 22.814 zł.  

2.w dochodach realizowanych przez tutejszy Urząd zaległości wynoszą : 984.742 zł. w tym :  

 

1) zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego : 610.021 zł  
2)zaległości w odsetkach wynoszą : 16.111 zł  

Największe zaległości występują :  
1.w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 91.686 zł, co stanowi 9,1 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości dotyczą:  

 

1)rozdz.01010 § 0970 – 57.118 zł – zaległość na podstawie noty księgowej z dnia 4.11.2009r. wystawionej firmie 
projektowej Sp.z o.o z Opola tytułem dodatkowych nakładów poniesionych przez Gminę Zdzieszowice na realizację 
zadania „wykonanie kanalizacji sanitarnej w Rozwadzy- etap I”. Obecnie sprawą zajmuje się Radca Prawny Urzędu , 

który jest w trakcie pisania pozwu skierowania sprawy na drogę sądową.  
2)rozdz.01095 § 0970 – 29.480zł – zaległość firmy projektowej z Opola, dotyczy zadania: „wykonanie dokumentacji 

technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice na podstawie posiadanej koncepcji”.  
-Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 15.06.2009r.-uprawomocnił się dnia 31.07.2009r.  

-Klauzula Wykonalności nadana dnia 18.09.2009r.  

-30.11.2009r. Radca Prawny skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego w Opolu.  
Od w /w zadłużenia zaległość w odsetkach wynosi : 5.077 zł.  

 

2.w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25.062 zł, co stanowi 2,5 % zaległości ogółem.  

1)W wieczystym użytkowaniu nieruchomości zaległości wynoszą : 978 zł. Są to zaległości 12 osób, z czego: na kwotę 
78 zł postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne, na kwotę 114 zł wysłano wezwania do zapłaty, pozostała kwota 

zaległości tj. 786 zł jest w trakcie wyjaśniania( zgon, zmiana miejsca pobytu, wyjazd za granicę).  
2)W dzierżawie gruntów zaległości wynoszą : 10.594 zł. Są to zaległości 13 osób. Na kwotę 8.254 zł toczy się 
postępowanie egzekucyjne . Na kwotę 1.015 zł zostały do dłużników wysłane ostateczne wezwania do zapłaty. 

Pozostała zaległość tj. kwota 1.325 zł została wpłacona w 2010r.  
3)W najmie lokali użytkowych zaległości wynoszą :1.181 zł. Jest to zaległość 2 osób, w stosunku do 1 osoby na kwotę
1.160 zł toczone jest postępowanie egzekucyjne. Pozostała kwota zaległości tj.21 zł została wpłacona w 2010r.  
4)przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności zaległość wynosi 416 zł.Powyższa zaległość została 

wpłacona w 2010r.  
5) sprzedaż mienia komunalnego na raty zaległość wynosi 1.677 zł. Wysłano ostateczne wezwanie do zapłaty. 

W przypadku braku zapłaty zostanie przygotowany wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 

Od w /w zadłużeń zaległości w odsetkach wynoszą : 10.216 zł.  

 

3.w dz.750 – Administracja publiczna – 4.850 zł, co stanowi 0,5 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości występują w mandatach. Na kwotę 4.031 zł wystawiono tytuły wykonawcze . Kwota 819 zł 
została wpłacona w 2010r.  

 

4.w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28.956 zł, co stanowi 2,9 % zaległości ogółem. 

Powyższa zaległość stanowi zaległość jednej firmy z tytułu zwłoki za usunięcie usterek zawartych w protokole odbioru 
zadania inwestycyjnego o nazwie „modernizacja systemu monitoringu”.  
-nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 27.07.2009r., 
-klauzula wykonalności nadano dnia 23.10.2009r., 

-30.11.2009r. Radca Prawny Urzędu skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego 

w Katowicach.  

 

5.w dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej – 241.653 zł, co stanowi 24 % zaległości ogółem .  

 

1)w rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległości wynoszą : 22.601 zł, co stanowi 

2,2 % zaległości ogółem.  

Zaległości powyższe występują w podatku od działalności gospodarczej osóbfizycznych, 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 : 17.207 zł, co stanowi 1,7 

% zaległości ogółem .  

Zaległość w podatku od nieruchomości wynosi : 17.193 zł. W 2010r. wpłacono 131 zł , na kwotę : 14.959 zł 
wystawiono tytuły wykonawcze, na kwotę 308 zł komornik zwrócił tytuły gdyż pod wskazanym adresem wskazana 

spółka nie prowadzi działalności, na kwotę 467 zł wysłano upomnienia. Pozostała kwota zaległości tj.1.328 zł jest 

w trakcie wyjaśnienia : kwota 1.256 zł została zgłoszona u Komornika Sądowego. Czekamy na wpłatę. W przypadku 
braku wpłaty po zakończeniu egzekucji prowadzonej z nieruchomości zostanie wystawiony na całą kwotę zaległości 

tytuł egzekucyjny.  

 

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 : 201.822 zł, co 

stanowi 20 % zaległości ogółem . 

Największe zaległości występują :  

 

a) w podatku leśnym, rolnym i w podatku od nieruchomości – 193.365 zł. w tym zaległości z łącznego zobowiązania 

pieniężnego wynoszą : 148.432 zł; w podatku rolnym: 4.743 zł; w podatku leśnym : 54 zł; w podatku od 
nieruchomości : 40.136 zł.  
Do 28 lutego br. została wpłacona kwota : 12.291 zł. ,na kwotę 90.105 zł wystawiono tytuły wykonawcze , z czego 
w 2010r. komornik z powodu bezskutecznej egzekucji dokonał zwrotu tytułów na kwotę 1.045 zł.  
Na kwotę 6.068 zł wstrzymano egzekucję z powodu złożenia przez podatnika podania o rozłożeniu zaległości na raty, 

na kwotę 7.526zł. dokonano odpisu. Na kwotę 980 zł zostały wysłane upomnienia, na kwotę 69.066 zł zostały 

wysłane wnioski o założenie hipoteki.  

Pozostałe zaległości tj. 7.329 zł są w trakcie wyjaśniania lub nie do ściągnięcia ( np. ustalanie miejsca pobytu, zgon 

podatnika, podatnik przebywa za granicą, zaległości powstałe w wyniku niedopłaty.)  

 

b) zaległości z podatków zniesionych ( § 0560 )– 5.739 zł., w tym: 
-w podatku od posiadania psa – 983 zł.  
Na powyższą kwotę wystawiono tytuły wykonawcze , z czego komornik zwrócił tytuły na kwotę 833 zł z powodu 
nieściągalności . 

-zaległości przeniesione do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie – 4.756 zł, w tym: zaległości w podatki od
posiadania psa 63 zł i 4.693 zł w podatku od nieruchomości.  

 

c) w podatku od środków transportowych – 1.719 zł.  
Na całą zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze , komornik wpłacił 702 zł.  
Zaległości w odsetkach wynoszą : 6 zł.  

 

6.w dz.801 – Oświata i wychowanie - zaległości wynoszą 2.316 zł.  
Wyjaśnienie w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009r. obsługiwanych przez BAEO 

w Zdzieszowicach.  

 

7. w dz.852 rozdz.85212 – opieka społeczna – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaległości wynoszą 612.765 zł , co stanowi 60,8 % 

zaległości ogółem.  

 

Z w/w kwoty 99,6 % tj. 610.021 zł są to zaległości z tytułu : 

1) zaliczek alimentacyjnych – 469.021 zł 
2)świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 141.000 zł.  
Według wyjaśnień MGOPS na dzień 31.12.2009r.w ewidencji księgowej jest 82 dłużników w zakresie wypłaconych 

świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego , z tego:  
-dłużnicy alimentacyjni, dla których Burmistrz Zdzieszowic jest organem właściwym ze względu na ich miejsce 

zamieszkania – 33 osoby, 

-dłużnicy, którzy zamieszkują na terenie innych gmin – 15 osób, 
-dłużnicy, którzy przebywają za granicą – 7 osób, 
-dłużnicy, których miejsce pobytu nie jest znane – 18 osób,  
-dłużnicy przebywający w zakładach karnych – 9 osób.  

 

Ponadto z informacji od komorników sądowych i innych ośrodków, które wystąpiły do nas z wnioskiem o podjęcie 

działań wobec dłużników wynika , iż na terenie gminy Zdzieszowice zamieszkuje dodatkowo 19 dłużników, do 15 
z nich obecnie wysłano wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego.  

 

Wobec dłużników alimentacyjnych, których wierzycielki zamieszkują na terenie gminy Zdzieszowice podjęto 

następujące działania: 

1.wysłano zawiadomienie do dłużnika alimentacyjnego z informacją o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
osobom uprawnionym oraz o zadłużeniu wobec skarbu państwa – 61 szt., 

2.wystąpiono do organu właściwego dłużnika z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika – 51 szt., 

3.wystosowano pismo do referatu meldunkowego w Zdzieszowicach z zapytaniem o adres zamieszkania dłużnika – 

dotyczy 33 dłużników, 
4.wysłano wezwanie do dłużnika alimentacyjnego celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego – 42 szt., 

5.przeprowadzono z dłużnikiem wywiad alimentacyjny – 11 szt., 

6.przesłano do organu właściwego dłużnika informacje na temat wywiadu alimentacyjnego – 11 szt., 

7.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika – 28 szt., 

8.wysłano pismo do komornika sądowego o aktualnym adresie dłużnika – 12 szt., 

9.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o zajęcie wynagrodzenia dłużnika – 1 szt., 
10.wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie danych do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie, 
celem ustalenia adresu zamieszkania dłużników – 14 szt., 

11.wysłano upomnienia do dłużników celem uregulowania należności z Funduszu Alimentacyjnego – 2 szt., 
12.wystosowano wezwania do dłużników alimentacyjnych, celem zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący

pracy – 6 szt., 
13.wystapiono do Prokuratury z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie – 6 szt.,  
14.wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o zatrzymanie Prawa Jazdy – 6 szt., 
15.wystąpiono do Urzędu Pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową dłużników – 11 szt, 

16.wystąpiono do Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, celem ustalenia czy dłużnik jest osadzony 

w zakładzie karnym lub areszcie śledczym na terenie naszego kraju – 31 szt., 

17.wystąpiono do Komisariatu Policji w Zdzieszowicach celem przeprowadzenia kontroli meldunkowej – 13 szt., 

18.wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach czy dłużnik jest właścicielem czy też użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości – 15 szt., 

19.wystąpiono do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z zapytaniem czy dłużnik jest właścicielem, użytkownikiem

wieczystym nieruchomości, dla których założona została księga wieczysta – 51 szt., 

20.zgłoszenie dłużników do Krajowego Rejestru długów – 65 szt.  

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na dzień 31.12.2009r. w ewidencji księgowej figuruje 102

dłużników, w związku z wypłatą świadczeń w oparciu o ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej.  

Niejednokrotnie jednak ci sami dłużnicy występują również w związku z wypłatą świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego. Działania podjęte wobec dłużników z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu, skutkują po całkowitym 

zaspokojeniu należności z tego tytułu, spłatą należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych.  

 

Pozostałe zaległości w kwocie 2.744 zł dotyczą : 
-odsetek z tytułu zwłoki w spłacie niesłusznie pobranych świadczeń z zadań zleconych – 772 zł, dotyczy 3 dłużników. 
Wystąpiono do komornika skarbowego o ściągnięcie długu . Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch 
przypadkach , egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. Odnośnie trzeciej osoby planuje się w najbliższych dniach

wystąpić do komornika z zapytaniem, co ustalono, 
-niesłusznie pobranych świadczeń – 1.972 zł, wszczęto postępowanie. W jednym przypadku dłużnik poprosił 
dobrowolnie o rozłożenie na raty. Niemniej, ze względu na brak środków raty nie są spłacane, ani w terminach ani 
w wysokości ujętej w decyzji. We wszystkich przypadkach ponownie wystąpiono do komornika skarbowego 

o ściąganie długu.  

Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch przypadkach, egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. odnośnie 

trzeciego przypadku, planuje się w najbliższych dniach wystąpić do komornika z zapytaniem co ustalono.  

 

8.w dz.852 rozdz.85214 – pomoc społeczna-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe – 281 zł. 
Zaległości dotyczą:  
-odpłatności rodzin za pobyt ich członków w Domach Pomocy Społecznej. W wyniku weryfikacji sald kont 
kontrahentów stwierdzono niedopłatę w wysokości 59 zł.. Należność została uregulowana w 2010r.  
-niesłusznie pobrany zasiłek stały w wysokości 222 zł. Zasiłek został rozłożony na raty, które są spłacane w terminie 
i wysokości określonej w decyzji. Na dzień 8.03.2010r. niesłusznie pobrane świadczenie zostało spłacone.  

 

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach jest zróżnicowane.  

 

Najniższe wykonanie jest :  

 

1.w dz.700 rozdz.70005: § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 

78,3%.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym 

w prawo własności oraz zaległości.  

2.w dz.756 rozdz.75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej – 65,2 %  

3.w dz.756 rozdz.75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 39,3 %.  

4.dz.756 rozdz.75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn – 78 %.  

5.dz.756 rozdz.75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 74,4%.  

6.dz.756 rozdz.76518 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 0%  

 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

7.dz.851 rozdz.85195 § 2010 - 0 %.  
Z wyjaśnień udzielonych przez MGOPS wynika , iż brak wykonania spowodowany jestbrakiem jasnych wytycznych 

z Urzędu Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w 
paragrafu.  

 

8.w dz.852 rozdz.85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 87,7 %.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ : 

1)spadek liczby osób pobierających zasiłek stały, spowodowany zakończeniem ważności orzeczenia 

o niepełnosprawności, bądź uchyleniem decyzji w związku z opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
zgonem osób pobierających świadczenie. 

2)w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego, nastąpił spadek liczby osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 

z prawem do ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z faktem, iż w nowym okresie zasiłkowym, osoby nie podlegały 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż posiadały inny tytuł do ubezpieczenia.  

 

9.w dz.900 rozdz.90020 § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 29,6 %. 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

Wydatki zostały zrealizowane w 93,9 % w stosunku do planu. 
Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,7 % natomiast wydatki inwestycyjnew 82,1 %.  

 

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

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,2 %.  

Wszystkie zadania w dziale rolnictwo zostały wykonane. Oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów lub 
brakiem potrzeb.  

dz.600 – Transport i łączność – 93 %. 

W/w dziale nie wykonano jednego zadania o nazwie:” przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1808 O DW 
409-Zdzieszowice,1444 o z drogą DW 423, 1443 O DW 423-DP 1444 w Zdzieszowicach”– dotacja dla powiatu. 

Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2010.Podyktowane jest to tym, iż nabór wniosków w ramach tzw.” 
Programu Schetyny” który odbył sie w roku 2009 dotyczył zadań , których realizacja została przewidziana w roku 
2010 i kolejnych.  
Pozostałe zadania w dziale transport zostały wykonane w całości a oszczędności powstały w wyniku 
przeprowadzonych przetargów lub brakiem potrzeb.  

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 66,1%.  

Wydatki bieżące wykonano w 74,8 %.  
Niższe wykonanie w § 4300, 4390,4430, 4590 związane jest m.in. tym , iż nie doszło do wykupu nieruchomości 

w Januszkowicach, których części gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego.  

W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane jest brakiem potrzeb oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku stosowania zapytań ofertowych na wykonanie poszczególnych usług.  

Wydatki majątkowe wykonano w 63,5 % .  
Wszystkie zadania w/w dziale zostały wykonane. W niższym % zostały wykorzystane środki przeznaczone na wykupy 

nieruchomości tj. w 19,2 % z uwagi m.in. na nie dojście do wykupu nieruchomości w Januszkowicach, których części 

gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego. Powodem niższego wykorzystania środków na zadaniu „ 
przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Filarskiego 27 na mieszkania socjalne pomimo , jego zrealizowania są 
oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej oraz otrzymania dotacji z Funduszu Dopłat

na realizacje w/w zadania.  

W pozostałych przypadkach na wykonanie mają wpływ oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych 
przetargów.  

dz.710 – Działalność usługowa – 0 %.  
Brak wykorzystania środków spowodowany jest brakiem potrzeb.  

dz.750 – Administracja publiczna – 94,3%.  

Realizacja zadań w\w dziale przebiegała zgodnie z planem oraz zgłaszanymi potrzebami.  

Środki na działalność Rady Miejskiej wykorzystane zostały w 95,5 % i były wykorzystywane zgodnie ze zgłaszanymi 

potrzebami.  

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 95,4 %, natomiast wydatki majątkowe w 95,1 %.  

 

Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowane były w sposób efektywny, 
celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych paragrafach środki to właśnie wynik prowadzonej 

oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Powodem niższego wykonania w § 4010, 4110 i 4120 było : 

1.rezygnacja pracownika z przejścia na wcześniejszą emeryturę i w związku z tym zaplanowane środki finansowe na 

odprawę emerytalną nie zostały wypłacone, 

2.zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o ¾ etatu w związku z koniecznością realizacji zadania zleconego gminie- 

podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Zatrudnienie pracownika nastąpiło dopiero w miesiącu 

październiku i na ½ etatu. 
3.dwumiesięczny wakat na stanowisku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, 

4.czteromiesięczny wakat na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego spowodowany tym, iż podczas dwóch 
kolejnych naborów nie zgłosił się kandydat spełniający obligatoryjne wymagania, zgodnie z ustawą o pracownikach 
samorządowych. Zatrudnienie na tym stanowisku nastąpiło w ramach awansu wewnętrznego.Nowy pracownik 

zatrudniony na wakat powstały w wyniku awansu wewnętrznego otrzymał niższe wynagrodzenie. 

5.oszczedności powstałe w § 4010 wpływają na niższe wykonanie w § 4110 i § 4120.  

 

Oszczędności w § 4210 powstały w związku z prowadzeniem oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej.  
Każdy dokonywany zakup był analizowany czy jest niezbędny a ponadto dokonywano rozeznania rynku poprzez 
zbieranie ofert i dokonywania wyboru najkorzystniejszych.  

 

W pozostałych rozdziałach, paragrafach brak wykonania lub niższe wykonanie spowodowane jest prowadzeniem 

oszczędnej gospodarki finansowej , brakiem potrzeb ( np.wydatki zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu wezwania 

do poboru, umowy partnerskie, podróże służbowe zagraniczne, tłumaczenia ) oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku przeprowadzonego przetargu dla zadania „ opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego dla 

projektu oraz studium wykonalności dla budowy publicznej sieci dostępu do Internetu w gminie Zdzieszowice”.  

dz.751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – 99,9 %.  

dz.752 – Obrona narodowa – 100%.  

dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 90,2 %.  

dz.756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z poborem 
– 72,9 %.  

Realizacja zadań w /w działach przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe 

oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz brak potrzeb ( np. monitoring miasta , 

zakup paliwa dla Policji, ObronaCywilna- zadania zlecone, zwrot urtraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udział
w akcjach, składki na Fundusz Pracy ).  

Zadanie inwestycyjne w dz.754 rozdz.75412 § 6050 o nazwie: „budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej 

( wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej oraz poprawa nośności konstrukcji dachowej ) zostało 

zrealizowane tylko w zakresie wykonania przyłącza oraz wewnętrznej instalacji gazowej. Wykonanie poprawy nośności

konstrukcji dachowej zostało przeniesione na rok 2010 ze względu na niewystarczające środki finansowe w budżecie 

2009r. na ten cel.  

Niższe wykonanie w dz.756 rozdz.75647 § 4300, § 4430 i § 4610 spowodowane jest tym , iż został zawyżony 

plan.Bardzo trudno jest zaplanować środki na egzekucję należności.  

Nie wiemy do ilu osób wyślemy upomnienia, tytuły wykonawcze. Plan został ustalony na podstawie szacunków 
i prognoz.  

dz.758 – Różne rozliczenia – 67,2 %.  

Wpłaty do budżetu państwa dokonywano zgodnie z planem natomiast nie wykorzystano środków z rezerwy, gdyż 
ograniczano wydatki ponieważ szukano oszczędności .  

dz.801 – Oświata i wychowanie – 98,1 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej, brak potrzeb oraz przeprowadzanie przetargów.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez BA-E O w Zdzieszowicach.  

dz.851 – Ochrona zdrowia – 85,6 %.  

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem wydatków.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania w rozdziale 85153 i 85154 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.  

Nie wykorzystano środków przeznaczonych na zadanie zlecone w dz.851 rozdz.85195. Jak wynika z wyjaśnień 
udzielonych przez MGOPS, brak wykonania spowodowany jest brakiem jasnych wytycznych z Urzędu 

Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w paragrafu.  

dz. 852 – Pomoc Społeczna – 96,5 %.  

Realizacja zadań w /w dziale przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe oszczędności to

wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz braku potrzeb. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach 

jest następujące: 

1.Środki przeznaczone na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zostały wykorzystane w 87,8 %. Powodem tego 
jest to, iż zatrudnienie pracownika z powodu braku chętnych nastąpiło dopiero w połowie czerwca.  

2.Środki w rozdz.85213 - zadania zlecone zostały wykorzystane tylko w 87,7 %.Powyższe wykonanie spowodowane 

jest zawyżeniem planu . Pracownicy Ośrodka nie są w stanie ostatecznie przewidzieć liczby osób wymagających tej 

formy pomocy. Zgonświadczeniobiorców, uchylenie decyzji, zmniejszanie kwot przyznanych zasiłków miało wpływ na 

niższe wykonanie w/w rozdziale.  

3.wykonanie w rozdz.85219 wynosi 88,6%. Powodem takiego wykonania jest m.in.:-zwiększenie planu na 

wynagrodzenia na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych. Urząd Pracy dokonał zwrotu części wydatków,-
zawyżenie planu :część wydatków :zakupy, usługi świadczone na potrzeby projektu pn. ”Podnoszenie kwalifikacji 

klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy” były finansowane ze środków unijnych.  
4.W 88,7% zostały wykorzystane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Powód takiego wykonania to efekty 
działań pracownika. Znajomość środowiska pozwala na dogłębne analizowanie konkretnych, a niejednokrotnie 
wątpliwych przypadków. Składane przez wnioskodawców deklaracje nie posiadają czasami odniesienia do stanu 

faktycznego np. ukrywane są dochody zdobyte z prac dorywczych i prac podejmowanych za granicą, świadczeń 
rodzinnych, alimentów. Również stan majątkowy nierzadko jest niezgodny ze stanem faktycznym. Podane przykłady 

doprowadziły do odmowy jak też obniżenia kwot przyznanych dodatków mieszkaniowych.  

w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98,5 %.  

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka wykonane zostały w 98,5 % .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 zostały wykorzystane w 100% 
i zgodnie z podpisanymi umowami.  
Powstałe oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb.  

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 84,5 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb . Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do 

niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez 

BA-EO w Zdzieszowicach”.  
Nie wykorzystano środków z dotacji otrzymanych na dofinansowanie zakupu podręczników tzw. wyprawka szkolna . 
Takie wykorzystanie środków było związane z mniejszą ilością osób, które kwalifikowały się do dofinansowania.  

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88,5 %.  

Wydatki bieżące w/w dziale zostały wykorzystane w 89 %. natomiast wydatki majątkowe w 87,5 %.  
Wszystkie zadania zaplanowane w budżecie zostały wykonane. Środki finansowe wydatkowane były w sposób 
efektywny, celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych rozdziałach i paragrafach niewykorzystane 
środki to właśnie wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Na powstałe oszczędności miały wpływ:  

- przeprowadzone przetargi  

- modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne,  

-braku potrzeb ( np. nadzory i ogłoszenia w prasie , wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt ) 
-uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych z ulic do cieków wodnych. Spowodowało 

to, iż wysokość opłat za korzystanie ze środowiska uległa zmniejszeniu.  

Przekazywanie środków do spółki WiK na dopłaty do cen wody i kanalizacji następowało sukcesywnie na podstawie 

przedłożonych przez Spółkę rozliczeń.  
Przekazywanie dotacji celowej dla ZGKiM następowało sukcesywnie na podstawie przedstawianych przez zakład 

rozliczeń . Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonej przez ZGKiM procedury przetargowej.  

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 88,3 %.  

dz.926 – Kultura fizyczna i sport – 99,9%.  

 

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 były przekazywane zgodnie z podpisanymi umowami.  
Środki w dz.921 rozdz.92195 § 6050 na wykonanie sali spotkań-świetlicy na osiedlu Kaczorownia zostały 

wykorzystane w 4,9 %.Wykonano tylko dokumentację projektową. Realizacja zadania została przeniesiona na 2010r. 

ze względu na opóźnienia powstałe na etapie projektowania z winy projektanta za co naliczone zostały oraz pobrane 

kary umowne zgodnie z zawartą umową. Powstałe opóźnienie uniemożliwiło realizację zadania w 2009r. ze względu na 

zbyt małą ilość czasu powstałą do końca roku budżetowego.  

Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jasionej na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkowym 
obrazie została przekazana zgodnie z podpisaną umową.  

W wyniku w/ w działań i tak zrealizowanego budżetu wynik budżetowy gminy Zdzieszowice za 2009r. zamknął się
nadwyżką budżetową w wysokości 7.252.959,42 zł .  

 

Stan zobowiązań wymagalnych gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudzień 2009r. wynosi : 211,49zł. w tym:  
1.Urząd Miejski – 103,50 zł.  
Na powyższe zobowiązania składają się następujące kwoty:  

1)102,50 zł – niewypłacony dodatek mieszkaniowy. Osoba nie stawiła się w terminie po odbiór dodatku.  
2) 1 zł – niedopłata w podatku dochodowym od osób fizycznych  
2.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 – 28 zł – jest to zobowiązanie z tytułu zakupionych książek, faktura została 

dostarczona do księgowości po terminie płatności.  

3.Publiczne Gimnazjum – 79.99 zł -faktura za prenumeratę czasopisma , która wpłynęła do księgowości po terminie 

płatności.  

 

Rady Sołeckie oraz Samorządy Mieszkańców w 2009r. środki wykorzystaływ 99,6 % w stosunku do planu.  
Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w załączeniu.  

 

Podstawowe relacje liczbowe z wykonania budżetu zestawiono w powyższej tabeli :  

 

Do sprawozdania opisowego za 2009 r. dołączam sprawozdanie : 

1.o przebiegu wykonania budżetu : 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 wraz z objaśnieniami  

3.z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych dla rad sołeckich i samorządów mieszkańców  
4. z udzielonych w 2009r. zamówień publicznych  

 

Zdzieszowice, dnia 15 marca 2010r.  

Opracowała:  

Zdzisława Krukowska  

BURMISTRZ

Dieter Przewdzing

lp. Treść Plan Wykonanie % 

1 2 3 4 5 

1 Dochody ogółem 40569218,35 47311264,41 116,6

2 Przychody 2110282,00 2110282,96 100,0

3 Wydatki ogółem 42679500,35 40058304,99 93,9

4 Wynik budżetowy za 2009r. --- 7252959,42 

(1-3)

5 Skumulowana nadwyżka na 31.12.2009r. --- 2110282,96

6 Wynik --- 9363242,38  

(4+5)
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SPRAWOZDANIE  

 

OBJAŚNIENIA  

do wykonania budżetu Miasta i Gminy  
Zdzieszowice za 2009r. 

 

Dochody za 2009r. zostały wykonane w 116,6 % w stosunku do planu.  
Decyzjami uprawnionych organów gminy dotyczących obniżenia górnych stawek podatków, udzielających ulg 

i zwolnień , odroczeń i umorzeń uszczuplono dochody budżetowe o 1.849.623 zł, w tym: skutki obniżenia górnych 
stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 1.771.978 zł, natomiast skutki udzielonych przez 

Burmistrza odroczeń, umorzeń wynoszą 77.645 zł.  

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszą : 1.007.556 zł , co stanowi 2,1 % należnych dochodów 
budżetowych w 2010r. w tym :  

1.w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą : 22.814 zł.  

2.w dochodach realizowanych przez tutejszy Urząd zaległości wynoszą : 984.742 zł. w tym :  

 

1) zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego : 610.021 zł  
2)zaległości w odsetkach wynoszą : 16.111 zł  

Największe zaległości występują :  
1.w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 91.686 zł, co stanowi 9,1 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości dotyczą:  

 

1)rozdz.01010 § 0970 – 57.118 zł – zaległość na podstawie noty księgowej z dnia 4.11.2009r. wystawionej firmie 
projektowej Sp.z o.o z Opola tytułem dodatkowych nakładów poniesionych przez Gminę Zdzieszowice na realizację 
zadania „wykonanie kanalizacji sanitarnej w Rozwadzy- etap I”. Obecnie sprawą zajmuje się Radca Prawny Urzędu , 

który jest w trakcie pisania pozwu skierowania sprawy na drogę sądową.  
2)rozdz.01095 § 0970 – 29.480zł – zaległość firmy projektowej z Opola, dotyczy zadania: „wykonanie dokumentacji 

technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice na podstawie posiadanej koncepcji”.  
-Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 15.06.2009r.-uprawomocnił się dnia 31.07.2009r.  

-Klauzula Wykonalności nadana dnia 18.09.2009r.  

-30.11.2009r. Radca Prawny skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego w Opolu.  
Od w /w zadłużenia zaległość w odsetkach wynosi : 5.077 zł.  

 

2.w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25.062 zł, co stanowi 2,5 % zaległości ogółem.  

1)W wieczystym użytkowaniu nieruchomości zaległości wynoszą : 978 zł. Są to zaległości 12 osób, z czego: na kwotę 
78 zł postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne, na kwotę 114 zł wysłano wezwania do zapłaty, pozostała kwota 

zaległości tj. 786 zł jest w trakcie wyjaśniania( zgon, zmiana miejsca pobytu, wyjazd za granicę).  
2)W dzierżawie gruntów zaległości wynoszą : 10.594 zł. Są to zaległości 13 osób. Na kwotę 8.254 zł toczy się 
postępowanie egzekucyjne . Na kwotę 1.015 zł zostały do dłużników wysłane ostateczne wezwania do zapłaty. 

Pozostała zaległość tj. kwota 1.325 zł została wpłacona w 2010r.  
3)W najmie lokali użytkowych zaległości wynoszą :1.181 zł. Jest to zaległość 2 osób, w stosunku do 1 osoby na kwotę
1.160 zł toczone jest postępowanie egzekucyjne. Pozostała kwota zaległości tj.21 zł została wpłacona w 2010r.  
4)przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności zaległość wynosi 416 zł.Powyższa zaległość została 

wpłacona w 2010r.  
5) sprzedaż mienia komunalnego na raty zaległość wynosi 1.677 zł. Wysłano ostateczne wezwanie do zapłaty. 

W przypadku braku zapłaty zostanie przygotowany wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 

Od w /w zadłużeń zaległości w odsetkach wynoszą : 10.216 zł.  

 

3.w dz.750 – Administracja publiczna – 4.850 zł, co stanowi 0,5 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości występują w mandatach. Na kwotę 4.031 zł wystawiono tytuły wykonawcze . Kwota 819 zł 
została wpłacona w 2010r.  

 

4.w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28.956 zł, co stanowi 2,9 % zaległości ogółem. 

Powyższa zaległość stanowi zaległość jednej firmy z tytułu zwłoki za usunięcie usterek zawartych w protokole odbioru 
zadania inwestycyjnego o nazwie „modernizacja systemu monitoringu”.  
-nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 27.07.2009r., 
-klauzula wykonalności nadano dnia 23.10.2009r., 

-30.11.2009r. Radca Prawny Urzędu skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego 

w Katowicach.  

 

5.w dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej – 241.653 zł, co stanowi 24 % zaległości ogółem .  

 

1)w rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległości wynoszą : 22.601 zł, co stanowi 

2,2 % zaległości ogółem.  

Zaległości powyższe występują w podatku od działalności gospodarczej osóbfizycznych, 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 : 17.207 zł, co stanowi 1,7 

% zaległości ogółem .  

Zaległość w podatku od nieruchomości wynosi : 17.193 zł. W 2010r. wpłacono 131 zł , na kwotę : 14.959 zł 
wystawiono tytuły wykonawcze, na kwotę 308 zł komornik zwrócił tytuły gdyż pod wskazanym adresem wskazana 

spółka nie prowadzi działalności, na kwotę 467 zł wysłano upomnienia. Pozostała kwota zaległości tj.1.328 zł jest 

w trakcie wyjaśnienia : kwota 1.256 zł została zgłoszona u Komornika Sądowego. Czekamy na wpłatę. W przypadku 
braku wpłaty po zakończeniu egzekucji prowadzonej z nieruchomości zostanie wystawiony na całą kwotę zaległości 

tytuł egzekucyjny.  

 

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 : 201.822 zł, co 

stanowi 20 % zaległości ogółem . 

Największe zaległości występują :  

 

a) w podatku leśnym, rolnym i w podatku od nieruchomości – 193.365 zł. w tym zaległości z łącznego zobowiązania 

pieniężnego wynoszą : 148.432 zł; w podatku rolnym: 4.743 zł; w podatku leśnym : 54 zł; w podatku od 
nieruchomości : 40.136 zł.  
Do 28 lutego br. została wpłacona kwota : 12.291 zł. ,na kwotę 90.105 zł wystawiono tytuły wykonawcze , z czego 
w 2010r. komornik z powodu bezskutecznej egzekucji dokonał zwrotu tytułów na kwotę 1.045 zł.  
Na kwotę 6.068 zł wstrzymano egzekucję z powodu złożenia przez podatnika podania o rozłożeniu zaległości na raty, 

na kwotę 7.526zł. dokonano odpisu. Na kwotę 980 zł zostały wysłane upomnienia, na kwotę 69.066 zł zostały 

wysłane wnioski o założenie hipoteki.  

Pozostałe zaległości tj. 7.329 zł są w trakcie wyjaśniania lub nie do ściągnięcia ( np. ustalanie miejsca pobytu, zgon 

podatnika, podatnik przebywa za granicą, zaległości powstałe w wyniku niedopłaty.)  

 

b) zaległości z podatków zniesionych ( § 0560 )– 5.739 zł., w tym: 
-w podatku od posiadania psa – 983 zł.  
Na powyższą kwotę wystawiono tytuły wykonawcze , z czego komornik zwrócił tytuły na kwotę 833 zł z powodu 
nieściągalności . 

-zaległości przeniesione do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie – 4.756 zł, w tym: zaległości w podatki od
posiadania psa 63 zł i 4.693 zł w podatku od nieruchomości.  

 

c) w podatku od środków transportowych – 1.719 zł.  
Na całą zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze , komornik wpłacił 702 zł.  
Zaległości w odsetkach wynoszą : 6 zł.  

 

6.w dz.801 – Oświata i wychowanie - zaległości wynoszą 2.316 zł.  
Wyjaśnienie w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009r. obsługiwanych przez BAEO 

w Zdzieszowicach.  

 

7. w dz.852 rozdz.85212 – opieka społeczna – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaległości wynoszą 612.765 zł , co stanowi 60,8 % 

zaległości ogółem.  

 

Z w/w kwoty 99,6 % tj. 610.021 zł są to zaległości z tytułu : 

1) zaliczek alimentacyjnych – 469.021 zł 
2)świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 141.000 zł.  
Według wyjaśnień MGOPS na dzień 31.12.2009r.w ewidencji księgowej jest 82 dłużników w zakresie wypłaconych 

świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego , z tego:  
-dłużnicy alimentacyjni, dla których Burmistrz Zdzieszowic jest organem właściwym ze względu na ich miejsce 

zamieszkania – 33 osoby, 

-dłużnicy, którzy zamieszkują na terenie innych gmin – 15 osób, 
-dłużnicy, którzy przebywają za granicą – 7 osób, 
-dłużnicy, których miejsce pobytu nie jest znane – 18 osób,  
-dłużnicy przebywający w zakładach karnych – 9 osób.  

 

Ponadto z informacji od komorników sądowych i innych ośrodków, które wystąpiły do nas z wnioskiem o podjęcie 

działań wobec dłużników wynika , iż na terenie gminy Zdzieszowice zamieszkuje dodatkowo 19 dłużników, do 15 
z nich obecnie wysłano wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego.  

 

Wobec dłużników alimentacyjnych, których wierzycielki zamieszkują na terenie gminy Zdzieszowice podjęto 

następujące działania: 

1.wysłano zawiadomienie do dłużnika alimentacyjnego z informacją o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
osobom uprawnionym oraz o zadłużeniu wobec skarbu państwa – 61 szt., 

2.wystąpiono do organu właściwego dłużnika z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika – 51 szt., 

3.wystosowano pismo do referatu meldunkowego w Zdzieszowicach z zapytaniem o adres zamieszkania dłużnika – 

dotyczy 33 dłużników, 
4.wysłano wezwanie do dłużnika alimentacyjnego celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego – 42 szt., 

5.przeprowadzono z dłużnikiem wywiad alimentacyjny – 11 szt., 

6.przesłano do organu właściwego dłużnika informacje na temat wywiadu alimentacyjnego – 11 szt., 

7.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika – 28 szt., 

8.wysłano pismo do komornika sądowego o aktualnym adresie dłużnika – 12 szt., 

9.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o zajęcie wynagrodzenia dłużnika – 1 szt., 
10.wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie danych do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie, 
celem ustalenia adresu zamieszkania dłużników – 14 szt., 

11.wysłano upomnienia do dłużników celem uregulowania należności z Funduszu Alimentacyjnego – 2 szt., 
12.wystosowano wezwania do dłużników alimentacyjnych, celem zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący

pracy – 6 szt., 
13.wystapiono do Prokuratury z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie – 6 szt.,  
14.wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o zatrzymanie Prawa Jazdy – 6 szt., 
15.wystąpiono do Urzędu Pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową dłużników – 11 szt, 

16.wystąpiono do Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, celem ustalenia czy dłużnik jest osadzony 

w zakładzie karnym lub areszcie śledczym na terenie naszego kraju – 31 szt., 

17.wystąpiono do Komisariatu Policji w Zdzieszowicach celem przeprowadzenia kontroli meldunkowej – 13 szt., 

18.wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach czy dłużnik jest właścicielem czy też użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości – 15 szt., 

19.wystąpiono do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z zapytaniem czy dłużnik jest właścicielem, użytkownikiem

wieczystym nieruchomości, dla których założona została księga wieczysta – 51 szt., 

20.zgłoszenie dłużników do Krajowego Rejestru długów – 65 szt.  

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na dzień 31.12.2009r. w ewidencji księgowej figuruje 102

dłużników, w związku z wypłatą świadczeń w oparciu o ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej.  

Niejednokrotnie jednak ci sami dłużnicy występują również w związku z wypłatą świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego. Działania podjęte wobec dłużników z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu, skutkują po całkowitym 

zaspokojeniu należności z tego tytułu, spłatą należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych.  

 

Pozostałe zaległości w kwocie 2.744 zł dotyczą : 
-odsetek z tytułu zwłoki w spłacie niesłusznie pobranych świadczeń z zadań zleconych – 772 zł, dotyczy 3 dłużników. 
Wystąpiono do komornika skarbowego o ściągnięcie długu . Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch 
przypadkach , egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. Odnośnie trzeciej osoby planuje się w najbliższych dniach

wystąpić do komornika z zapytaniem, co ustalono, 
-niesłusznie pobranych świadczeń – 1.972 zł, wszczęto postępowanie. W jednym przypadku dłużnik poprosił 
dobrowolnie o rozłożenie na raty. Niemniej, ze względu na brak środków raty nie są spłacane, ani w terminach ani 
w wysokości ujętej w decyzji. We wszystkich przypadkach ponownie wystąpiono do komornika skarbowego 

o ściąganie długu.  

Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch przypadkach, egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. odnośnie 

trzeciego przypadku, planuje się w najbliższych dniach wystąpić do komornika z zapytaniem co ustalono.  

 

8.w dz.852 rozdz.85214 – pomoc społeczna-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe – 281 zł. 
Zaległości dotyczą:  
-odpłatności rodzin za pobyt ich członków w Domach Pomocy Społecznej. W wyniku weryfikacji sald kont 
kontrahentów stwierdzono niedopłatę w wysokości 59 zł.. Należność została uregulowana w 2010r.  
-niesłusznie pobrany zasiłek stały w wysokości 222 zł. Zasiłek został rozłożony na raty, które są spłacane w terminie 
i wysokości określonej w decyzji. Na dzień 8.03.2010r. niesłusznie pobrane świadczenie zostało spłacone.  

 

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach jest zróżnicowane.  

 

Najniższe wykonanie jest :  

 

1.w dz.700 rozdz.70005: § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 

78,3%.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym 

w prawo własności oraz zaległości.  

2.w dz.756 rozdz.75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej – 65,2 %  

3.w dz.756 rozdz.75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 39,3 %.  

4.dz.756 rozdz.75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn – 78 %.  

5.dz.756 rozdz.75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 74,4%.  

6.dz.756 rozdz.76518 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 0%  

 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

7.dz.851 rozdz.85195 § 2010 - 0 %.  
Z wyjaśnień udzielonych przez MGOPS wynika , iż brak wykonania spowodowany jestbrakiem jasnych wytycznych 

z Urzędu Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w 
paragrafu.  

 

8.w dz.852 rozdz.85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 87,7 %.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ : 

1)spadek liczby osób pobierających zasiłek stały, spowodowany zakończeniem ważności orzeczenia 

o niepełnosprawności, bądź uchyleniem decyzji w związku z opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
zgonem osób pobierających świadczenie. 

2)w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego, nastąpił spadek liczby osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 

z prawem do ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z faktem, iż w nowym okresie zasiłkowym, osoby nie podlegały 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż posiadały inny tytuł do ubezpieczenia.  

 

9.w dz.900 rozdz.90020 § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 29,6 %. 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

Wydatki zostały zrealizowane w 93,9 % w stosunku do planu. 
Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,7 % natomiast wydatki inwestycyjnew 82,1 %.  

 

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

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,2 %.  

Wszystkie zadania w dziale rolnictwo zostały wykonane. Oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów lub 
brakiem potrzeb.  

dz.600 – Transport i łączność – 93 %. 

W/w dziale nie wykonano jednego zadania o nazwie:” przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1808 O DW 
409-Zdzieszowice,1444 o z drogą DW 423, 1443 O DW 423-DP 1444 w Zdzieszowicach”– dotacja dla powiatu. 

Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2010.Podyktowane jest to tym, iż nabór wniosków w ramach tzw.” 
Programu Schetyny” który odbył sie w roku 2009 dotyczył zadań , których realizacja została przewidziana w roku 
2010 i kolejnych.  
Pozostałe zadania w dziale transport zostały wykonane w całości a oszczędności powstały w wyniku 
przeprowadzonych przetargów lub brakiem potrzeb.  

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 66,1%.  

Wydatki bieżące wykonano w 74,8 %.  
Niższe wykonanie w § 4300, 4390,4430, 4590 związane jest m.in. tym , iż nie doszło do wykupu nieruchomości 

w Januszkowicach, których części gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego.  

W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane jest brakiem potrzeb oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku stosowania zapytań ofertowych na wykonanie poszczególnych usług.  

Wydatki majątkowe wykonano w 63,5 % .  
Wszystkie zadania w/w dziale zostały wykonane. W niższym % zostały wykorzystane środki przeznaczone na wykupy 

nieruchomości tj. w 19,2 % z uwagi m.in. na nie dojście do wykupu nieruchomości w Januszkowicach, których części 

gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego. Powodem niższego wykorzystania środków na zadaniu „ 
przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Filarskiego 27 na mieszkania socjalne pomimo , jego zrealizowania są 
oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej oraz otrzymania dotacji z Funduszu Dopłat

na realizacje w/w zadania.  

W pozostałych przypadkach na wykonanie mają wpływ oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych 
przetargów.  

dz.710 – Działalność usługowa – 0 %.  
Brak wykorzystania środków spowodowany jest brakiem potrzeb.  

dz.750 – Administracja publiczna – 94,3%.  

Realizacja zadań w\w dziale przebiegała zgodnie z planem oraz zgłaszanymi potrzebami.  

Środki na działalność Rady Miejskiej wykorzystane zostały w 95,5 % i były wykorzystywane zgodnie ze zgłaszanymi 

potrzebami.  

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 95,4 %, natomiast wydatki majątkowe w 95,1 %.  

 

Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowane były w sposób efektywny, 
celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych paragrafach środki to właśnie wynik prowadzonej 

oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Powodem niższego wykonania w § 4010, 4110 i 4120 było : 

1.rezygnacja pracownika z przejścia na wcześniejszą emeryturę i w związku z tym zaplanowane środki finansowe na 

odprawę emerytalną nie zostały wypłacone, 

2.zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o ¾ etatu w związku z koniecznością realizacji zadania zleconego gminie- 

podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Zatrudnienie pracownika nastąpiło dopiero w miesiącu 

październiku i na ½ etatu. 
3.dwumiesięczny wakat na stanowisku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, 

4.czteromiesięczny wakat na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego spowodowany tym, iż podczas dwóch 
kolejnych naborów nie zgłosił się kandydat spełniający obligatoryjne wymagania, zgodnie z ustawą o pracownikach 
samorządowych. Zatrudnienie na tym stanowisku nastąpiło w ramach awansu wewnętrznego.Nowy pracownik 

zatrudniony na wakat powstały w wyniku awansu wewnętrznego otrzymał niższe wynagrodzenie. 

5.oszczedności powstałe w § 4010 wpływają na niższe wykonanie w § 4110 i § 4120.  

 

Oszczędności w § 4210 powstały w związku z prowadzeniem oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej.  
Każdy dokonywany zakup był analizowany czy jest niezbędny a ponadto dokonywano rozeznania rynku poprzez 
zbieranie ofert i dokonywania wyboru najkorzystniejszych.  

 

W pozostałych rozdziałach, paragrafach brak wykonania lub niższe wykonanie spowodowane jest prowadzeniem 

oszczędnej gospodarki finansowej , brakiem potrzeb ( np.wydatki zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu wezwania 

do poboru, umowy partnerskie, podróże służbowe zagraniczne, tłumaczenia ) oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku przeprowadzonego przetargu dla zadania „ opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego dla 

projektu oraz studium wykonalności dla budowy publicznej sieci dostępu do Internetu w gminie Zdzieszowice”.  

dz.751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – 99,9 %.  

dz.752 – Obrona narodowa – 100%.  

dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 90,2 %.  

dz.756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z poborem 
– 72,9 %.  

Realizacja zadań w /w działach przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe 

oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz brak potrzeb ( np. monitoring miasta , 

zakup paliwa dla Policji, ObronaCywilna- zadania zlecone, zwrot urtraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udział
w akcjach, składki na Fundusz Pracy ).  

Zadanie inwestycyjne w dz.754 rozdz.75412 § 6050 o nazwie: „budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej 

( wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej oraz poprawa nośności konstrukcji dachowej ) zostało 

zrealizowane tylko w zakresie wykonania przyłącza oraz wewnętrznej instalacji gazowej. Wykonanie poprawy nośności

konstrukcji dachowej zostało przeniesione na rok 2010 ze względu na niewystarczające środki finansowe w budżecie 

2009r. na ten cel.  

Niższe wykonanie w dz.756 rozdz.75647 § 4300, § 4430 i § 4610 spowodowane jest tym , iż został zawyżony 

plan.Bardzo trudno jest zaplanować środki na egzekucję należności.  

Nie wiemy do ilu osób wyślemy upomnienia, tytuły wykonawcze. Plan został ustalony na podstawie szacunków 
i prognoz.  

dz.758 – Różne rozliczenia – 67,2 %.  

Wpłaty do budżetu państwa dokonywano zgodnie z planem natomiast nie wykorzystano środków z rezerwy, gdyż 
ograniczano wydatki ponieważ szukano oszczędności .  

dz.801 – Oświata i wychowanie – 98,1 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej, brak potrzeb oraz przeprowadzanie przetargów.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez BA-E O w Zdzieszowicach.  

dz.851 – Ochrona zdrowia – 85,6 %.  

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem wydatków.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania w rozdziale 85153 i 85154 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.  

Nie wykorzystano środków przeznaczonych na zadanie zlecone w dz.851 rozdz.85195. Jak wynika z wyjaśnień 
udzielonych przez MGOPS, brak wykonania spowodowany jest brakiem jasnych wytycznych z Urzędu 

Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w paragrafu.  

dz. 852 – Pomoc Społeczna – 96,5 %.  

Realizacja zadań w /w dziale przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe oszczędności to

wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz braku potrzeb. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach 

jest następujące: 

1.Środki przeznaczone na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zostały wykorzystane w 87,8 %. Powodem tego 
jest to, iż zatrudnienie pracownika z powodu braku chętnych nastąpiło dopiero w połowie czerwca.  

2.Środki w rozdz.85213 - zadania zlecone zostały wykorzystane tylko w 87,7 %.Powyższe wykonanie spowodowane 

jest zawyżeniem planu . Pracownicy Ośrodka nie są w stanie ostatecznie przewidzieć liczby osób wymagających tej 

formy pomocy. Zgonświadczeniobiorców, uchylenie decyzji, zmniejszanie kwot przyznanych zasiłków miało wpływ na 

niższe wykonanie w/w rozdziale.  

3.wykonanie w rozdz.85219 wynosi 88,6%. Powodem takiego wykonania jest m.in.:-zwiększenie planu na 

wynagrodzenia na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych. Urząd Pracy dokonał zwrotu części wydatków,-
zawyżenie planu :część wydatków :zakupy, usługi świadczone na potrzeby projektu pn. ”Podnoszenie kwalifikacji 

klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy” były finansowane ze środków unijnych.  
4.W 88,7% zostały wykorzystane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Powód takiego wykonania to efekty 
działań pracownika. Znajomość środowiska pozwala na dogłębne analizowanie konkretnych, a niejednokrotnie 
wątpliwych przypadków. Składane przez wnioskodawców deklaracje nie posiadają czasami odniesienia do stanu 

faktycznego np. ukrywane są dochody zdobyte z prac dorywczych i prac podejmowanych za granicą, świadczeń 
rodzinnych, alimentów. Również stan majątkowy nierzadko jest niezgodny ze stanem faktycznym. Podane przykłady 

doprowadziły do odmowy jak też obniżenia kwot przyznanych dodatków mieszkaniowych.  

w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98,5 %.  

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka wykonane zostały w 98,5 % .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 zostały wykorzystane w 100% 
i zgodnie z podpisanymi umowami.  
Powstałe oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb.  

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 84,5 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb . Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do 

niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez 

BA-EO w Zdzieszowicach”.  
Nie wykorzystano środków z dotacji otrzymanych na dofinansowanie zakupu podręczników tzw. wyprawka szkolna . 
Takie wykorzystanie środków było związane z mniejszą ilością osób, które kwalifikowały się do dofinansowania.  

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88,5 %.  

Wydatki bieżące w/w dziale zostały wykorzystane w 89 %. natomiast wydatki majątkowe w 87,5 %.  
Wszystkie zadania zaplanowane w budżecie zostały wykonane. Środki finansowe wydatkowane były w sposób 
efektywny, celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych rozdziałach i paragrafach niewykorzystane 
środki to właśnie wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Na powstałe oszczędności miały wpływ:  

- przeprowadzone przetargi  

- modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne,  

-braku potrzeb ( np. nadzory i ogłoszenia w prasie , wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt ) 
-uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych z ulic do cieków wodnych. Spowodowało 

to, iż wysokość opłat za korzystanie ze środowiska uległa zmniejszeniu.  

Przekazywanie środków do spółki WiK na dopłaty do cen wody i kanalizacji następowało sukcesywnie na podstawie 

przedłożonych przez Spółkę rozliczeń.  
Przekazywanie dotacji celowej dla ZGKiM następowało sukcesywnie na podstawie przedstawianych przez zakład 

rozliczeń . Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonej przez ZGKiM procedury przetargowej.  

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 88,3 %.  

dz.926 – Kultura fizyczna i sport – 99,9%.  

 

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 były przekazywane zgodnie z podpisanymi umowami.  
Środki w dz.921 rozdz.92195 § 6050 na wykonanie sali spotkań-świetlicy na osiedlu Kaczorownia zostały 

wykorzystane w 4,9 %.Wykonano tylko dokumentację projektową. Realizacja zadania została przeniesiona na 2010r. 

ze względu na opóźnienia powstałe na etapie projektowania z winy projektanta za co naliczone zostały oraz pobrane 

kary umowne zgodnie z zawartą umową. Powstałe opóźnienie uniemożliwiło realizację zadania w 2009r. ze względu na 

zbyt małą ilość czasu powstałą do końca roku budżetowego.  

Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jasionej na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkowym 
obrazie została przekazana zgodnie z podpisaną umową.  

W wyniku w/ w działań i tak zrealizowanego budżetu wynik budżetowy gminy Zdzieszowice za 2009r. zamknął się
nadwyżką budżetową w wysokości 7.252.959,42 zł .  

 

Stan zobowiązań wymagalnych gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudzień 2009r. wynosi : 211,49zł. w tym:  
1.Urząd Miejski – 103,50 zł.  
Na powyższe zobowiązania składają się następujące kwoty:  

1)102,50 zł – niewypłacony dodatek mieszkaniowy. Osoba nie stawiła się w terminie po odbiór dodatku.  
2) 1 zł – niedopłata w podatku dochodowym od osób fizycznych  
2.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 – 28 zł – jest to zobowiązanie z tytułu zakupionych książek, faktura została 

dostarczona do księgowości po terminie płatności.  

3.Publiczne Gimnazjum – 79.99 zł -faktura za prenumeratę czasopisma , która wpłynęła do księgowości po terminie 

płatności.  

 

Rady Sołeckie oraz Samorządy Mieszkańców w 2009r. środki wykorzystaływ 99,6 % w stosunku do planu.  
Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w załączeniu.  

 

Podstawowe relacje liczbowe z wykonania budżetu zestawiono w powyższej tabeli :  

 

Do sprawozdania opisowego za 2009 r. dołączam sprawozdanie : 

1.o przebiegu wykonania budżetu : 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 wraz z objaśnieniami  

3.z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych dla rad sołeckich i samorządów mieszkańców  
4. z udzielonych w 2009r. zamówień publicznych  

 

Zdzieszowice, dnia 15 marca 2010r.  

Opracowała:  

Zdzisława Krukowska  

BURMISTRZ

Dieter Przewdzing

lp. Treść Plan Wykonanie % 

1 2 3 4 5 

1 Dochody ogółem 40569218,35 47311264,41 116,6

2 Przychody 2110282,00 2110282,96 100,0

3 Wydatki ogółem 42679500,35 40058304,99 93,9

4 Wynik budżetowy za 2009r. --- 7252959,42 

(1-3)

5 Skumulowana nadwyżka na 31.12.2009r. --- 2110282,96

6 Wynik --- 9363242,38  

(4+5)
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SPRAWOZDANIE  

 

OBJAŚNIENIA  

do wykonania budżetu Miasta i Gminy  
Zdzieszowice za 2009r. 

 

Dochody za 2009r. zostały wykonane w 116,6 % w stosunku do planu.  
Decyzjami uprawnionych organów gminy dotyczących obniżenia górnych stawek podatków, udzielających ulg 

i zwolnień , odroczeń i umorzeń uszczuplono dochody budżetowe o 1.849.623 zł, w tym: skutki obniżenia górnych 
stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 1.771.978 zł, natomiast skutki udzielonych przez 

Burmistrza odroczeń, umorzeń wynoszą 77.645 zł.  

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszą : 1.007.556 zł , co stanowi 2,1 % należnych dochodów 
budżetowych w 2010r. w tym :  

1.w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą : 22.814 zł.  

2.w dochodach realizowanych przez tutejszy Urząd zaległości wynoszą : 984.742 zł. w tym :  

 

1) zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego : 610.021 zł  
2)zaległości w odsetkach wynoszą : 16.111 zł  

Największe zaległości występują :  
1.w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 91.686 zł, co stanowi 9,1 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości dotyczą:  

 

1)rozdz.01010 § 0970 – 57.118 zł – zaległość na podstawie noty księgowej z dnia 4.11.2009r. wystawionej firmie 
projektowej Sp.z o.o z Opola tytułem dodatkowych nakładów poniesionych przez Gminę Zdzieszowice na realizację 
zadania „wykonanie kanalizacji sanitarnej w Rozwadzy- etap I”. Obecnie sprawą zajmuje się Radca Prawny Urzędu , 

który jest w trakcie pisania pozwu skierowania sprawy na drogę sądową.  
2)rozdz.01095 § 0970 – 29.480zł – zaległość firmy projektowej z Opola, dotyczy zadania: „wykonanie dokumentacji 

technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice na podstawie posiadanej koncepcji”.  
-Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 15.06.2009r.-uprawomocnił się dnia 31.07.2009r.  

-Klauzula Wykonalności nadana dnia 18.09.2009r.  

-30.11.2009r. Radca Prawny skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego w Opolu.  
Od w /w zadłużenia zaległość w odsetkach wynosi : 5.077 zł.  

 

2.w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25.062 zł, co stanowi 2,5 % zaległości ogółem.  

1)W wieczystym użytkowaniu nieruchomości zaległości wynoszą : 978 zł. Są to zaległości 12 osób, z czego: na kwotę 
78 zł postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne, na kwotę 114 zł wysłano wezwania do zapłaty, pozostała kwota 

zaległości tj. 786 zł jest w trakcie wyjaśniania( zgon, zmiana miejsca pobytu, wyjazd za granicę).  
2)W dzierżawie gruntów zaległości wynoszą : 10.594 zł. Są to zaległości 13 osób. Na kwotę 8.254 zł toczy się 
postępowanie egzekucyjne . Na kwotę 1.015 zł zostały do dłużników wysłane ostateczne wezwania do zapłaty. 

Pozostała zaległość tj. kwota 1.325 zł została wpłacona w 2010r.  
3)W najmie lokali użytkowych zaległości wynoszą :1.181 zł. Jest to zaległość 2 osób, w stosunku do 1 osoby na kwotę
1.160 zł toczone jest postępowanie egzekucyjne. Pozostała kwota zaległości tj.21 zł została wpłacona w 2010r.  
4)przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności zaległość wynosi 416 zł.Powyższa zaległość została 

wpłacona w 2010r.  
5) sprzedaż mienia komunalnego na raty zaległość wynosi 1.677 zł. Wysłano ostateczne wezwanie do zapłaty. 

W przypadku braku zapłaty zostanie przygotowany wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 

Od w /w zadłużeń zaległości w odsetkach wynoszą : 10.216 zł.  

 

3.w dz.750 – Administracja publiczna – 4.850 zł, co stanowi 0,5 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości występują w mandatach. Na kwotę 4.031 zł wystawiono tytuły wykonawcze . Kwota 819 zł 
została wpłacona w 2010r.  

 

4.w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28.956 zł, co stanowi 2,9 % zaległości ogółem. 

Powyższa zaległość stanowi zaległość jednej firmy z tytułu zwłoki za usunięcie usterek zawartych w protokole odbioru 
zadania inwestycyjnego o nazwie „modernizacja systemu monitoringu”.  
-nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 27.07.2009r., 
-klauzula wykonalności nadano dnia 23.10.2009r., 

-30.11.2009r. Radca Prawny Urzędu skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego 

w Katowicach.  

 

5.w dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej – 241.653 zł, co stanowi 24 % zaległości ogółem .  

 

1)w rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległości wynoszą : 22.601 zł, co stanowi 

2,2 % zaległości ogółem.  

Zaległości powyższe występują w podatku od działalności gospodarczej osóbfizycznych, 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 : 17.207 zł, co stanowi 1,7 

% zaległości ogółem .  

Zaległość w podatku od nieruchomości wynosi : 17.193 zł. W 2010r. wpłacono 131 zł , na kwotę : 14.959 zł 
wystawiono tytuły wykonawcze, na kwotę 308 zł komornik zwrócił tytuły gdyż pod wskazanym adresem wskazana 

spółka nie prowadzi działalności, na kwotę 467 zł wysłano upomnienia. Pozostała kwota zaległości tj.1.328 zł jest 

w trakcie wyjaśnienia : kwota 1.256 zł została zgłoszona u Komornika Sądowego. Czekamy na wpłatę. W przypadku 
braku wpłaty po zakończeniu egzekucji prowadzonej z nieruchomości zostanie wystawiony na całą kwotę zaległości 

tytuł egzekucyjny.  

 

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 : 201.822 zł, co 

stanowi 20 % zaległości ogółem . 

Największe zaległości występują :  

 

a) w podatku leśnym, rolnym i w podatku od nieruchomości – 193.365 zł. w tym zaległości z łącznego zobowiązania 

pieniężnego wynoszą : 148.432 zł; w podatku rolnym: 4.743 zł; w podatku leśnym : 54 zł; w podatku od 
nieruchomości : 40.136 zł.  
Do 28 lutego br. została wpłacona kwota : 12.291 zł. ,na kwotę 90.105 zł wystawiono tytuły wykonawcze , z czego 
w 2010r. komornik z powodu bezskutecznej egzekucji dokonał zwrotu tytułów na kwotę 1.045 zł.  
Na kwotę 6.068 zł wstrzymano egzekucję z powodu złożenia przez podatnika podania o rozłożeniu zaległości na raty, 

na kwotę 7.526zł. dokonano odpisu. Na kwotę 980 zł zostały wysłane upomnienia, na kwotę 69.066 zł zostały 

wysłane wnioski o założenie hipoteki.  

Pozostałe zaległości tj. 7.329 zł są w trakcie wyjaśniania lub nie do ściągnięcia ( np. ustalanie miejsca pobytu, zgon 

podatnika, podatnik przebywa za granicą, zaległości powstałe w wyniku niedopłaty.)  

 

b) zaległości z podatków zniesionych ( § 0560 )– 5.739 zł., w tym: 
-w podatku od posiadania psa – 983 zł.  
Na powyższą kwotę wystawiono tytuły wykonawcze , z czego komornik zwrócił tytuły na kwotę 833 zł z powodu 
nieściągalności . 

-zaległości przeniesione do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie – 4.756 zł, w tym: zaległości w podatki od
posiadania psa 63 zł i 4.693 zł w podatku od nieruchomości.  

 

c) w podatku od środków transportowych – 1.719 zł.  
Na całą zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze , komornik wpłacił 702 zł.  
Zaległości w odsetkach wynoszą : 6 zł.  

 

6.w dz.801 – Oświata i wychowanie - zaległości wynoszą 2.316 zł.  
Wyjaśnienie w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009r. obsługiwanych przez BAEO 

w Zdzieszowicach.  

 

7. w dz.852 rozdz.85212 – opieka społeczna – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaległości wynoszą 612.765 zł , co stanowi 60,8 % 

zaległości ogółem.  

 

Z w/w kwoty 99,6 % tj. 610.021 zł są to zaległości z tytułu : 

1) zaliczek alimentacyjnych – 469.021 zł 
2)świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 141.000 zł.  
Według wyjaśnień MGOPS na dzień 31.12.2009r.w ewidencji księgowej jest 82 dłużników w zakresie wypłaconych 

świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego , z tego:  
-dłużnicy alimentacyjni, dla których Burmistrz Zdzieszowic jest organem właściwym ze względu na ich miejsce 

zamieszkania – 33 osoby, 

-dłużnicy, którzy zamieszkują na terenie innych gmin – 15 osób, 
-dłużnicy, którzy przebywają za granicą – 7 osób, 
-dłużnicy, których miejsce pobytu nie jest znane – 18 osób,  
-dłużnicy przebywający w zakładach karnych – 9 osób.  

 

Ponadto z informacji od komorników sądowych i innych ośrodków, które wystąpiły do nas z wnioskiem o podjęcie 

działań wobec dłużników wynika , iż na terenie gminy Zdzieszowice zamieszkuje dodatkowo 19 dłużników, do 15 
z nich obecnie wysłano wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego.  

 

Wobec dłużników alimentacyjnych, których wierzycielki zamieszkują na terenie gminy Zdzieszowice podjęto 

następujące działania: 

1.wysłano zawiadomienie do dłużnika alimentacyjnego z informacją o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
osobom uprawnionym oraz o zadłużeniu wobec skarbu państwa – 61 szt., 

2.wystąpiono do organu właściwego dłużnika z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika – 51 szt., 

3.wystosowano pismo do referatu meldunkowego w Zdzieszowicach z zapytaniem o adres zamieszkania dłużnika – 

dotyczy 33 dłużników, 
4.wysłano wezwanie do dłużnika alimentacyjnego celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego – 42 szt., 

5.przeprowadzono z dłużnikiem wywiad alimentacyjny – 11 szt., 

6.przesłano do organu właściwego dłużnika informacje na temat wywiadu alimentacyjnego – 11 szt., 

7.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika – 28 szt., 

8.wysłano pismo do komornika sądowego o aktualnym adresie dłużnika – 12 szt., 

9.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o zajęcie wynagrodzenia dłużnika – 1 szt., 
10.wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie danych do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie, 
celem ustalenia adresu zamieszkania dłużników – 14 szt., 

11.wysłano upomnienia do dłużników celem uregulowania należności z Funduszu Alimentacyjnego – 2 szt., 
12.wystosowano wezwania do dłużników alimentacyjnych, celem zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący

pracy – 6 szt., 
13.wystapiono do Prokuratury z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie – 6 szt.,  
14.wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o zatrzymanie Prawa Jazdy – 6 szt., 
15.wystąpiono do Urzędu Pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową dłużników – 11 szt, 

16.wystąpiono do Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, celem ustalenia czy dłużnik jest osadzony 

w zakładzie karnym lub areszcie śledczym na terenie naszego kraju – 31 szt., 

17.wystąpiono do Komisariatu Policji w Zdzieszowicach celem przeprowadzenia kontroli meldunkowej – 13 szt., 

18.wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach czy dłużnik jest właścicielem czy też użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości – 15 szt., 

19.wystąpiono do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z zapytaniem czy dłużnik jest właścicielem, użytkownikiem

wieczystym nieruchomości, dla których założona została księga wieczysta – 51 szt., 

20.zgłoszenie dłużników do Krajowego Rejestru długów – 65 szt.  

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na dzień 31.12.2009r. w ewidencji księgowej figuruje 102

dłużników, w związku z wypłatą świadczeń w oparciu o ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej.  

Niejednokrotnie jednak ci sami dłużnicy występują również w związku z wypłatą świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego. Działania podjęte wobec dłużników z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu, skutkują po całkowitym 

zaspokojeniu należności z tego tytułu, spłatą należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych.  

 

Pozostałe zaległości w kwocie 2.744 zł dotyczą : 
-odsetek z tytułu zwłoki w spłacie niesłusznie pobranych świadczeń z zadań zleconych – 772 zł, dotyczy 3 dłużników. 
Wystąpiono do komornika skarbowego o ściągnięcie długu . Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch 
przypadkach , egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. Odnośnie trzeciej osoby planuje się w najbliższych dniach

wystąpić do komornika z zapytaniem, co ustalono, 
-niesłusznie pobranych świadczeń – 1.972 zł, wszczęto postępowanie. W jednym przypadku dłużnik poprosił 
dobrowolnie o rozłożenie na raty. Niemniej, ze względu na brak środków raty nie są spłacane, ani w terminach ani 
w wysokości ujętej w decyzji. We wszystkich przypadkach ponownie wystąpiono do komornika skarbowego 

o ściąganie długu.  

Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch przypadkach, egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. odnośnie 

trzeciego przypadku, planuje się w najbliższych dniach wystąpić do komornika z zapytaniem co ustalono.  

 

8.w dz.852 rozdz.85214 – pomoc społeczna-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe – 281 zł. 
Zaległości dotyczą:  
-odpłatności rodzin za pobyt ich członków w Domach Pomocy Społecznej. W wyniku weryfikacji sald kont 
kontrahentów stwierdzono niedopłatę w wysokości 59 zł.. Należność została uregulowana w 2010r.  
-niesłusznie pobrany zasiłek stały w wysokości 222 zł. Zasiłek został rozłożony na raty, które są spłacane w terminie 
i wysokości określonej w decyzji. Na dzień 8.03.2010r. niesłusznie pobrane świadczenie zostało spłacone.  

 

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach jest zróżnicowane.  

 

Najniższe wykonanie jest :  

 

1.w dz.700 rozdz.70005: § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 

78,3%.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym 

w prawo własności oraz zaległości.  

2.w dz.756 rozdz.75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej – 65,2 %  

3.w dz.756 rozdz.75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 39,3 %.  

4.dz.756 rozdz.75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn – 78 %.  

5.dz.756 rozdz.75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 74,4%.  

6.dz.756 rozdz.76518 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 0%  

 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

7.dz.851 rozdz.85195 § 2010 - 0 %.  
Z wyjaśnień udzielonych przez MGOPS wynika , iż brak wykonania spowodowany jestbrakiem jasnych wytycznych 

z Urzędu Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w 
paragrafu.  

 

8.w dz.852 rozdz.85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 87,7 %.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ : 

1)spadek liczby osób pobierających zasiłek stały, spowodowany zakończeniem ważności orzeczenia 

o niepełnosprawności, bądź uchyleniem decyzji w związku z opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
zgonem osób pobierających świadczenie. 

2)w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego, nastąpił spadek liczby osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 

z prawem do ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z faktem, iż w nowym okresie zasiłkowym, osoby nie podlegały 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż posiadały inny tytuł do ubezpieczenia.  

 

9.w dz.900 rozdz.90020 § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 29,6 %. 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

Wydatki zostały zrealizowane w 93,9 % w stosunku do planu. 
Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,7 % natomiast wydatki inwestycyjnew 82,1 %.  

 

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

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,2 %.  

Wszystkie zadania w dziale rolnictwo zostały wykonane. Oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów lub 
brakiem potrzeb.  

dz.600 – Transport i łączność – 93 %. 

W/w dziale nie wykonano jednego zadania o nazwie:” przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1808 O DW 
409-Zdzieszowice,1444 o z drogą DW 423, 1443 O DW 423-DP 1444 w Zdzieszowicach”– dotacja dla powiatu. 

Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2010.Podyktowane jest to tym, iż nabór wniosków w ramach tzw.” 
Programu Schetyny” który odbył sie w roku 2009 dotyczył zadań , których realizacja została przewidziana w roku 
2010 i kolejnych.  
Pozostałe zadania w dziale transport zostały wykonane w całości a oszczędności powstały w wyniku 
przeprowadzonych przetargów lub brakiem potrzeb.  

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 66,1%.  

Wydatki bieżące wykonano w 74,8 %.  
Niższe wykonanie w § 4300, 4390,4430, 4590 związane jest m.in. tym , iż nie doszło do wykupu nieruchomości 

w Januszkowicach, których części gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego.  

W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane jest brakiem potrzeb oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku stosowania zapytań ofertowych na wykonanie poszczególnych usług.  

Wydatki majątkowe wykonano w 63,5 % .  
Wszystkie zadania w/w dziale zostały wykonane. W niższym % zostały wykorzystane środki przeznaczone na wykupy 

nieruchomości tj. w 19,2 % z uwagi m.in. na nie dojście do wykupu nieruchomości w Januszkowicach, których części 

gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego. Powodem niższego wykorzystania środków na zadaniu „ 
przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Filarskiego 27 na mieszkania socjalne pomimo , jego zrealizowania są 
oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej oraz otrzymania dotacji z Funduszu Dopłat

na realizacje w/w zadania.  

W pozostałych przypadkach na wykonanie mają wpływ oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych 
przetargów.  

dz.710 – Działalność usługowa – 0 %.  
Brak wykorzystania środków spowodowany jest brakiem potrzeb.  

dz.750 – Administracja publiczna – 94,3%.  

Realizacja zadań w\w dziale przebiegała zgodnie z planem oraz zgłaszanymi potrzebami.  

Środki na działalność Rady Miejskiej wykorzystane zostały w 95,5 % i były wykorzystywane zgodnie ze zgłaszanymi 

potrzebami.  

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 95,4 %, natomiast wydatki majątkowe w 95,1 %.  

 

Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowane były w sposób efektywny, 
celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych paragrafach środki to właśnie wynik prowadzonej 

oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Powodem niższego wykonania w § 4010, 4110 i 4120 było : 

1.rezygnacja pracownika z przejścia na wcześniejszą emeryturę i w związku z tym zaplanowane środki finansowe na 

odprawę emerytalną nie zostały wypłacone, 

2.zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o ¾ etatu w związku z koniecznością realizacji zadania zleconego gminie- 

podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Zatrudnienie pracownika nastąpiło dopiero w miesiącu 

październiku i na ½ etatu. 
3.dwumiesięczny wakat na stanowisku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, 

4.czteromiesięczny wakat na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego spowodowany tym, iż podczas dwóch 
kolejnych naborów nie zgłosił się kandydat spełniający obligatoryjne wymagania, zgodnie z ustawą o pracownikach 
samorządowych. Zatrudnienie na tym stanowisku nastąpiło w ramach awansu wewnętrznego.Nowy pracownik 

zatrudniony na wakat powstały w wyniku awansu wewnętrznego otrzymał niższe wynagrodzenie. 

5.oszczedności powstałe w § 4010 wpływają na niższe wykonanie w § 4110 i § 4120.  

 

Oszczędności w § 4210 powstały w związku z prowadzeniem oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej.  
Każdy dokonywany zakup był analizowany czy jest niezbędny a ponadto dokonywano rozeznania rynku poprzez 
zbieranie ofert i dokonywania wyboru najkorzystniejszych.  

 

W pozostałych rozdziałach, paragrafach brak wykonania lub niższe wykonanie spowodowane jest prowadzeniem 

oszczędnej gospodarki finansowej , brakiem potrzeb ( np.wydatki zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu wezwania 

do poboru, umowy partnerskie, podróże służbowe zagraniczne, tłumaczenia ) oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku przeprowadzonego przetargu dla zadania „ opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego dla 

projektu oraz studium wykonalności dla budowy publicznej sieci dostępu do Internetu w gminie Zdzieszowice”.  

dz.751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – 99,9 %.  

dz.752 – Obrona narodowa – 100%.  

dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 90,2 %.  

dz.756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z poborem 
– 72,9 %.  

Realizacja zadań w /w działach przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe 

oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz brak potrzeb ( np. monitoring miasta , 

zakup paliwa dla Policji, ObronaCywilna- zadania zlecone, zwrot urtraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udział
w akcjach, składki na Fundusz Pracy ).  

Zadanie inwestycyjne w dz.754 rozdz.75412 § 6050 o nazwie: „budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej 

( wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej oraz poprawa nośności konstrukcji dachowej ) zostało 

zrealizowane tylko w zakresie wykonania przyłącza oraz wewnętrznej instalacji gazowej. Wykonanie poprawy nośności

konstrukcji dachowej zostało przeniesione na rok 2010 ze względu na niewystarczające środki finansowe w budżecie 

2009r. na ten cel.  

Niższe wykonanie w dz.756 rozdz.75647 § 4300, § 4430 i § 4610 spowodowane jest tym , iż został zawyżony 

plan.Bardzo trudno jest zaplanować środki na egzekucję należności.  

Nie wiemy do ilu osób wyślemy upomnienia, tytuły wykonawcze. Plan został ustalony na podstawie szacunków 
i prognoz.  

dz.758 – Różne rozliczenia – 67,2 %.  

Wpłaty do budżetu państwa dokonywano zgodnie z planem natomiast nie wykorzystano środków z rezerwy, gdyż 
ograniczano wydatki ponieważ szukano oszczędności .  

dz.801 – Oświata i wychowanie – 98,1 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej, brak potrzeb oraz przeprowadzanie przetargów.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez BA-E O w Zdzieszowicach.  

dz.851 – Ochrona zdrowia – 85,6 %.  

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem wydatków.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania w rozdziale 85153 i 85154 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.  

Nie wykorzystano środków przeznaczonych na zadanie zlecone w dz.851 rozdz.85195. Jak wynika z wyjaśnień 
udzielonych przez MGOPS, brak wykonania spowodowany jest brakiem jasnych wytycznych z Urzędu 

Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w paragrafu.  

dz. 852 – Pomoc Społeczna – 96,5 %.  

Realizacja zadań w /w dziale przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe oszczędności to

wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz braku potrzeb. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach 

jest następujące: 

1.Środki przeznaczone na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zostały wykorzystane w 87,8 %. Powodem tego 
jest to, iż zatrudnienie pracownika z powodu braku chętnych nastąpiło dopiero w połowie czerwca.  

2.Środki w rozdz.85213 - zadania zlecone zostały wykorzystane tylko w 87,7 %.Powyższe wykonanie spowodowane 

jest zawyżeniem planu . Pracownicy Ośrodka nie są w stanie ostatecznie przewidzieć liczby osób wymagających tej 

formy pomocy. Zgonświadczeniobiorców, uchylenie decyzji, zmniejszanie kwot przyznanych zasiłków miało wpływ na 

niższe wykonanie w/w rozdziale.  

3.wykonanie w rozdz.85219 wynosi 88,6%. Powodem takiego wykonania jest m.in.:-zwiększenie planu na 

wynagrodzenia na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych. Urząd Pracy dokonał zwrotu części wydatków,-
zawyżenie planu :część wydatków :zakupy, usługi świadczone na potrzeby projektu pn. ”Podnoszenie kwalifikacji 

klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy” były finansowane ze środków unijnych.  
4.W 88,7% zostały wykorzystane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Powód takiego wykonania to efekty 
działań pracownika. Znajomość środowiska pozwala na dogłębne analizowanie konkretnych, a niejednokrotnie 
wątpliwych przypadków. Składane przez wnioskodawców deklaracje nie posiadają czasami odniesienia do stanu 

faktycznego np. ukrywane są dochody zdobyte z prac dorywczych i prac podejmowanych za granicą, świadczeń 
rodzinnych, alimentów. Również stan majątkowy nierzadko jest niezgodny ze stanem faktycznym. Podane przykłady 

doprowadziły do odmowy jak też obniżenia kwot przyznanych dodatków mieszkaniowych.  

w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98,5 %.  

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka wykonane zostały w 98,5 % .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 zostały wykorzystane w 100% 
i zgodnie z podpisanymi umowami.  
Powstałe oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb.  

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 84,5 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb . Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do 

niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez 

BA-EO w Zdzieszowicach”.  
Nie wykorzystano środków z dotacji otrzymanych na dofinansowanie zakupu podręczników tzw. wyprawka szkolna . 
Takie wykorzystanie środków było związane z mniejszą ilością osób, które kwalifikowały się do dofinansowania.  

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88,5 %.  

Wydatki bieżące w/w dziale zostały wykorzystane w 89 %. natomiast wydatki majątkowe w 87,5 %.  
Wszystkie zadania zaplanowane w budżecie zostały wykonane. Środki finansowe wydatkowane były w sposób 
efektywny, celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych rozdziałach i paragrafach niewykorzystane 
środki to właśnie wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Na powstałe oszczędności miały wpływ:  

- przeprowadzone przetargi  

- modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne,  

-braku potrzeb ( np. nadzory i ogłoszenia w prasie , wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt ) 
-uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych z ulic do cieków wodnych. Spowodowało 

to, iż wysokość opłat za korzystanie ze środowiska uległa zmniejszeniu.  

Przekazywanie środków do spółki WiK na dopłaty do cen wody i kanalizacji następowało sukcesywnie na podstawie 

przedłożonych przez Spółkę rozliczeń.  
Przekazywanie dotacji celowej dla ZGKiM następowało sukcesywnie na podstawie przedstawianych przez zakład 

rozliczeń . Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonej przez ZGKiM procedury przetargowej.  

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 88,3 %.  

dz.926 – Kultura fizyczna i sport – 99,9%.  

 

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 były przekazywane zgodnie z podpisanymi umowami.  
Środki w dz.921 rozdz.92195 § 6050 na wykonanie sali spotkań-świetlicy na osiedlu Kaczorownia zostały 

wykorzystane w 4,9 %.Wykonano tylko dokumentację projektową. Realizacja zadania została przeniesiona na 2010r. 

ze względu na opóźnienia powstałe na etapie projektowania z winy projektanta za co naliczone zostały oraz pobrane 

kary umowne zgodnie z zawartą umową. Powstałe opóźnienie uniemożliwiło realizację zadania w 2009r. ze względu na 

zbyt małą ilość czasu powstałą do końca roku budżetowego.  

Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jasionej na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkowym 
obrazie została przekazana zgodnie z podpisaną umową.  

W wyniku w/ w działań i tak zrealizowanego budżetu wynik budżetowy gminy Zdzieszowice za 2009r. zamknął się
nadwyżką budżetową w wysokości 7.252.959,42 zł .  

 

Stan zobowiązań wymagalnych gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudzień 2009r. wynosi : 211,49zł. w tym:  
1.Urząd Miejski – 103,50 zł.  
Na powyższe zobowiązania składają się następujące kwoty:  

1)102,50 zł – niewypłacony dodatek mieszkaniowy. Osoba nie stawiła się w terminie po odbiór dodatku.  
2) 1 zł – niedopłata w podatku dochodowym od osób fizycznych  
2.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 – 28 zł – jest to zobowiązanie z tytułu zakupionych książek, faktura została 

dostarczona do księgowości po terminie płatności.  

3.Publiczne Gimnazjum – 79.99 zł -faktura za prenumeratę czasopisma , która wpłynęła do księgowości po terminie 

płatności.  

 

Rady Sołeckie oraz Samorządy Mieszkańców w 2009r. środki wykorzystaływ 99,6 % w stosunku do planu.  
Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w załączeniu.  

 

Podstawowe relacje liczbowe z wykonania budżetu zestawiono w powyższej tabeli :  

 

Do sprawozdania opisowego za 2009 r. dołączam sprawozdanie : 

1.o przebiegu wykonania budżetu : 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 wraz z objaśnieniami  

3.z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych dla rad sołeckich i samorządów mieszkańców  
4. z udzielonych w 2009r. zamówień publicznych  

 

Zdzieszowice, dnia 15 marca 2010r.  

Opracowała:  

Zdzisława Krukowska  

BURMISTRZ

Dieter Przewdzing

lp. Treść Plan Wykonanie % 

1 2 3 4 5 

1 Dochody ogółem 40569218,35 47311264,41 116,6

2 Przychody 2110282,00 2110282,96 100,0

3 Wydatki ogółem 42679500,35 40058304,99 93,9

4 Wynik budżetowy za 2009r. --- 7252959,42 

(1-3)

5 Skumulowana nadwyżka na 31.12.2009r. --- 2110282,96

6 Wynik --- 9363242,38  

(4+5)
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SPRAWOZDANIE  

 

OBJAŚNIENIA  

do wykonania budżetu Miasta i Gminy  
Zdzieszowice za 2009r. 

 

Dochody za 2009r. zostały wykonane w 116,6 % w stosunku do planu.  
Decyzjami uprawnionych organów gminy dotyczących obniżenia górnych stawek podatków, udzielających ulg 

i zwolnień , odroczeń i umorzeń uszczuplono dochody budżetowe o 1.849.623 zł, w tym: skutki obniżenia górnych 
stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 1.771.978 zł, natomiast skutki udzielonych przez 

Burmistrza odroczeń, umorzeń wynoszą 77.645 zł.  

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszą : 1.007.556 zł , co stanowi 2,1 % należnych dochodów 
budżetowych w 2010r. w tym :  

1.w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą : 22.814 zł.  

2.w dochodach realizowanych przez tutejszy Urząd zaległości wynoszą : 984.742 zł. w tym :  

 

1) zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego : 610.021 zł  
2)zaległości w odsetkach wynoszą : 16.111 zł  

Największe zaległości występują :  
1.w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 91.686 zł, co stanowi 9,1 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości dotyczą:  

 

1)rozdz.01010 § 0970 – 57.118 zł – zaległość na podstawie noty księgowej z dnia 4.11.2009r. wystawionej firmie 
projektowej Sp.z o.o z Opola tytułem dodatkowych nakładów poniesionych przez Gminę Zdzieszowice na realizację 
zadania „wykonanie kanalizacji sanitarnej w Rozwadzy- etap I”. Obecnie sprawą zajmuje się Radca Prawny Urzędu , 

który jest w trakcie pisania pozwu skierowania sprawy na drogę sądową.  
2)rozdz.01095 § 0970 – 29.480zł – zaległość firmy projektowej z Opola, dotyczy zadania: „wykonanie dokumentacji 

technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice na podstawie posiadanej koncepcji”.  
-Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 15.06.2009r.-uprawomocnił się dnia 31.07.2009r.  

-Klauzula Wykonalności nadana dnia 18.09.2009r.  

-30.11.2009r. Radca Prawny skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego w Opolu.  
Od w /w zadłużenia zaległość w odsetkach wynosi : 5.077 zł.  

 

2.w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25.062 zł, co stanowi 2,5 % zaległości ogółem.  

1)W wieczystym użytkowaniu nieruchomości zaległości wynoszą : 978 zł. Są to zaległości 12 osób, z czego: na kwotę 
78 zł postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne, na kwotę 114 zł wysłano wezwania do zapłaty, pozostała kwota 

zaległości tj. 786 zł jest w trakcie wyjaśniania( zgon, zmiana miejsca pobytu, wyjazd za granicę).  
2)W dzierżawie gruntów zaległości wynoszą : 10.594 zł. Są to zaległości 13 osób. Na kwotę 8.254 zł toczy się 
postępowanie egzekucyjne . Na kwotę 1.015 zł zostały do dłużników wysłane ostateczne wezwania do zapłaty. 

Pozostała zaległość tj. kwota 1.325 zł została wpłacona w 2010r.  
3)W najmie lokali użytkowych zaległości wynoszą :1.181 zł. Jest to zaległość 2 osób, w stosunku do 1 osoby na kwotę
1.160 zł toczone jest postępowanie egzekucyjne. Pozostała kwota zaległości tj.21 zł została wpłacona w 2010r.  
4)przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności zaległość wynosi 416 zł.Powyższa zaległość została 

wpłacona w 2010r.  
5) sprzedaż mienia komunalnego na raty zaległość wynosi 1.677 zł. Wysłano ostateczne wezwanie do zapłaty. 

W przypadku braku zapłaty zostanie przygotowany wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 

Od w /w zadłużeń zaległości w odsetkach wynoszą : 10.216 zł.  

 

3.w dz.750 – Administracja publiczna – 4.850 zł, co stanowi 0,5 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości występują w mandatach. Na kwotę 4.031 zł wystawiono tytuły wykonawcze . Kwota 819 zł 
została wpłacona w 2010r.  

 

4.w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28.956 zł, co stanowi 2,9 % zaległości ogółem. 

Powyższa zaległość stanowi zaległość jednej firmy z tytułu zwłoki za usunięcie usterek zawartych w protokole odbioru 
zadania inwestycyjnego o nazwie „modernizacja systemu monitoringu”.  
-nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 27.07.2009r., 
-klauzula wykonalności nadano dnia 23.10.2009r., 

-30.11.2009r. Radca Prawny Urzędu skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego 

w Katowicach.  

 

5.w dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej – 241.653 zł, co stanowi 24 % zaległości ogółem .  

 

1)w rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległości wynoszą : 22.601 zł, co stanowi 

2,2 % zaległości ogółem.  

Zaległości powyższe występują w podatku od działalności gospodarczej osóbfizycznych, 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 : 17.207 zł, co stanowi 1,7 

% zaległości ogółem .  

Zaległość w podatku od nieruchomości wynosi : 17.193 zł. W 2010r. wpłacono 131 zł , na kwotę : 14.959 zł 
wystawiono tytuły wykonawcze, na kwotę 308 zł komornik zwrócił tytuły gdyż pod wskazanym adresem wskazana 

spółka nie prowadzi działalności, na kwotę 467 zł wysłano upomnienia. Pozostała kwota zaległości tj.1.328 zł jest 

w trakcie wyjaśnienia : kwota 1.256 zł została zgłoszona u Komornika Sądowego. Czekamy na wpłatę. W przypadku 
braku wpłaty po zakończeniu egzekucji prowadzonej z nieruchomości zostanie wystawiony na całą kwotę zaległości 

tytuł egzekucyjny.  

 

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 : 201.822 zł, co 

stanowi 20 % zaległości ogółem . 

Największe zaległości występują :  

 

a) w podatku leśnym, rolnym i w podatku od nieruchomości – 193.365 zł. w tym zaległości z łącznego zobowiązania 

pieniężnego wynoszą : 148.432 zł; w podatku rolnym: 4.743 zł; w podatku leśnym : 54 zł; w podatku od 
nieruchomości : 40.136 zł.  
Do 28 lutego br. została wpłacona kwota : 12.291 zł. ,na kwotę 90.105 zł wystawiono tytuły wykonawcze , z czego 
w 2010r. komornik z powodu bezskutecznej egzekucji dokonał zwrotu tytułów na kwotę 1.045 zł.  
Na kwotę 6.068 zł wstrzymano egzekucję z powodu złożenia przez podatnika podania o rozłożeniu zaległości na raty, 

na kwotę 7.526zł. dokonano odpisu. Na kwotę 980 zł zostały wysłane upomnienia, na kwotę 69.066 zł zostały 

wysłane wnioski o założenie hipoteki.  

Pozostałe zaległości tj. 7.329 zł są w trakcie wyjaśniania lub nie do ściągnięcia ( np. ustalanie miejsca pobytu, zgon 

podatnika, podatnik przebywa za granicą, zaległości powstałe w wyniku niedopłaty.)  

 

b) zaległości z podatków zniesionych ( § 0560 )– 5.739 zł., w tym: 
-w podatku od posiadania psa – 983 zł.  
Na powyższą kwotę wystawiono tytuły wykonawcze , z czego komornik zwrócił tytuły na kwotę 833 zł z powodu 
nieściągalności . 

-zaległości przeniesione do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie – 4.756 zł, w tym: zaległości w podatki od
posiadania psa 63 zł i 4.693 zł w podatku od nieruchomości.  

 

c) w podatku od środków transportowych – 1.719 zł.  
Na całą zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze , komornik wpłacił 702 zł.  
Zaległości w odsetkach wynoszą : 6 zł.  

 

6.w dz.801 – Oświata i wychowanie - zaległości wynoszą 2.316 zł.  
Wyjaśnienie w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009r. obsługiwanych przez BAEO 

w Zdzieszowicach.  

 

7. w dz.852 rozdz.85212 – opieka społeczna – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaległości wynoszą 612.765 zł , co stanowi 60,8 % 

zaległości ogółem.  

 

Z w/w kwoty 99,6 % tj. 610.021 zł są to zaległości z tytułu : 

1) zaliczek alimentacyjnych – 469.021 zł 
2)świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 141.000 zł.  
Według wyjaśnień MGOPS na dzień 31.12.2009r.w ewidencji księgowej jest 82 dłużników w zakresie wypłaconych 

świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego , z tego:  
-dłużnicy alimentacyjni, dla których Burmistrz Zdzieszowic jest organem właściwym ze względu na ich miejsce 

zamieszkania – 33 osoby, 

-dłużnicy, którzy zamieszkują na terenie innych gmin – 15 osób, 
-dłużnicy, którzy przebywają za granicą – 7 osób, 
-dłużnicy, których miejsce pobytu nie jest znane – 18 osób,  
-dłużnicy przebywający w zakładach karnych – 9 osób.  

 

Ponadto z informacji od komorników sądowych i innych ośrodków, które wystąpiły do nas z wnioskiem o podjęcie 

działań wobec dłużników wynika , iż na terenie gminy Zdzieszowice zamieszkuje dodatkowo 19 dłużników, do 15 
z nich obecnie wysłano wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego.  

 

Wobec dłużników alimentacyjnych, których wierzycielki zamieszkują na terenie gminy Zdzieszowice podjęto 

następujące działania: 

1.wysłano zawiadomienie do dłużnika alimentacyjnego z informacją o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
osobom uprawnionym oraz o zadłużeniu wobec skarbu państwa – 61 szt., 

2.wystąpiono do organu właściwego dłużnika z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika – 51 szt., 

3.wystosowano pismo do referatu meldunkowego w Zdzieszowicach z zapytaniem o adres zamieszkania dłużnika – 

dotyczy 33 dłużników, 
4.wysłano wezwanie do dłużnika alimentacyjnego celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego – 42 szt., 

5.przeprowadzono z dłużnikiem wywiad alimentacyjny – 11 szt., 

6.przesłano do organu właściwego dłużnika informacje na temat wywiadu alimentacyjnego – 11 szt., 

7.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika – 28 szt., 

8.wysłano pismo do komornika sądowego o aktualnym adresie dłużnika – 12 szt., 

9.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o zajęcie wynagrodzenia dłużnika – 1 szt., 
10.wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie danych do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie, 
celem ustalenia adresu zamieszkania dłużników – 14 szt., 

11.wysłano upomnienia do dłużników celem uregulowania należności z Funduszu Alimentacyjnego – 2 szt., 
12.wystosowano wezwania do dłużników alimentacyjnych, celem zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący

pracy – 6 szt., 
13.wystapiono do Prokuratury z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie – 6 szt.,  
14.wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o zatrzymanie Prawa Jazdy – 6 szt., 
15.wystąpiono do Urzędu Pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową dłużników – 11 szt, 

16.wystąpiono do Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, celem ustalenia czy dłużnik jest osadzony 

w zakładzie karnym lub areszcie śledczym na terenie naszego kraju – 31 szt., 

17.wystąpiono do Komisariatu Policji w Zdzieszowicach celem przeprowadzenia kontroli meldunkowej – 13 szt., 

18.wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach czy dłużnik jest właścicielem czy też użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości – 15 szt., 

19.wystąpiono do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z zapytaniem czy dłużnik jest właścicielem, użytkownikiem

wieczystym nieruchomości, dla których założona została księga wieczysta – 51 szt., 

20.zgłoszenie dłużników do Krajowego Rejestru długów – 65 szt.  

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na dzień 31.12.2009r. w ewidencji księgowej figuruje 102

dłużników, w związku z wypłatą świadczeń w oparciu o ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej.  

Niejednokrotnie jednak ci sami dłużnicy występują również w związku z wypłatą świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego. Działania podjęte wobec dłużników z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu, skutkują po całkowitym 

zaspokojeniu należności z tego tytułu, spłatą należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych.  

 

Pozostałe zaległości w kwocie 2.744 zł dotyczą : 
-odsetek z tytułu zwłoki w spłacie niesłusznie pobranych świadczeń z zadań zleconych – 772 zł, dotyczy 3 dłużników. 
Wystąpiono do komornika skarbowego o ściągnięcie długu . Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch 
przypadkach , egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. Odnośnie trzeciej osoby planuje się w najbliższych dniach

wystąpić do komornika z zapytaniem, co ustalono, 
-niesłusznie pobranych świadczeń – 1.972 zł, wszczęto postępowanie. W jednym przypadku dłużnik poprosił 
dobrowolnie o rozłożenie na raty. Niemniej, ze względu na brak środków raty nie są spłacane, ani w terminach ani 
w wysokości ujętej w decyzji. We wszystkich przypadkach ponownie wystąpiono do komornika skarbowego 

o ściąganie długu.  

Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch przypadkach, egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. odnośnie 

trzeciego przypadku, planuje się w najbliższych dniach wystąpić do komornika z zapytaniem co ustalono.  

 

8.w dz.852 rozdz.85214 – pomoc społeczna-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe – 281 zł. 
Zaległości dotyczą:  
-odpłatności rodzin za pobyt ich członków w Domach Pomocy Społecznej. W wyniku weryfikacji sald kont 
kontrahentów stwierdzono niedopłatę w wysokości 59 zł.. Należność została uregulowana w 2010r.  
-niesłusznie pobrany zasiłek stały w wysokości 222 zł. Zasiłek został rozłożony na raty, które są spłacane w terminie 
i wysokości określonej w decyzji. Na dzień 8.03.2010r. niesłusznie pobrane świadczenie zostało spłacone.  

 

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach jest zróżnicowane.  

 

Najniższe wykonanie jest :  

 

1.w dz.700 rozdz.70005: § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 

78,3%.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym 

w prawo własności oraz zaległości.  

2.w dz.756 rozdz.75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej – 65,2 %  

3.w dz.756 rozdz.75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 39,3 %.  

4.dz.756 rozdz.75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn – 78 %.  

5.dz.756 rozdz.75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 74,4%.  

6.dz.756 rozdz.76518 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 0%  

 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

7.dz.851 rozdz.85195 § 2010 - 0 %.  
Z wyjaśnień udzielonych przez MGOPS wynika , iż brak wykonania spowodowany jestbrakiem jasnych wytycznych 

z Urzędu Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w 
paragrafu.  

 

8.w dz.852 rozdz.85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 87,7 %.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ : 

1)spadek liczby osób pobierających zasiłek stały, spowodowany zakończeniem ważności orzeczenia 

o niepełnosprawności, bądź uchyleniem decyzji w związku z opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
zgonem osób pobierających świadczenie. 

2)w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego, nastąpił spadek liczby osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 

z prawem do ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z faktem, iż w nowym okresie zasiłkowym, osoby nie podlegały 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż posiadały inny tytuł do ubezpieczenia.  

 

9.w dz.900 rozdz.90020 § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 29,6 %. 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

Wydatki zostały zrealizowane w 93,9 % w stosunku do planu. 
Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,7 % natomiast wydatki inwestycyjnew 82,1 %.  

 

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

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,2 %.  

Wszystkie zadania w dziale rolnictwo zostały wykonane. Oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów lub 
brakiem potrzeb.  

dz.600 – Transport i łączność – 93 %. 

W/w dziale nie wykonano jednego zadania o nazwie:” przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1808 O DW 
409-Zdzieszowice,1444 o z drogą DW 423, 1443 O DW 423-DP 1444 w Zdzieszowicach”– dotacja dla powiatu. 

Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2010.Podyktowane jest to tym, iż nabór wniosków w ramach tzw.” 
Programu Schetyny” który odbył sie w roku 2009 dotyczył zadań , których realizacja została przewidziana w roku 
2010 i kolejnych.  
Pozostałe zadania w dziale transport zostały wykonane w całości a oszczędności powstały w wyniku 
przeprowadzonych przetargów lub brakiem potrzeb.  

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 66,1%.  

Wydatki bieżące wykonano w 74,8 %.  
Niższe wykonanie w § 4300, 4390,4430, 4590 związane jest m.in. tym , iż nie doszło do wykupu nieruchomości 

w Januszkowicach, których części gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego.  

W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane jest brakiem potrzeb oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku stosowania zapytań ofertowych na wykonanie poszczególnych usług.  

Wydatki majątkowe wykonano w 63,5 % .  
Wszystkie zadania w/w dziale zostały wykonane. W niższym % zostały wykorzystane środki przeznaczone na wykupy 

nieruchomości tj. w 19,2 % z uwagi m.in. na nie dojście do wykupu nieruchomości w Januszkowicach, których części 

gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego. Powodem niższego wykorzystania środków na zadaniu „ 
przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Filarskiego 27 na mieszkania socjalne pomimo , jego zrealizowania są 
oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej oraz otrzymania dotacji z Funduszu Dopłat

na realizacje w/w zadania.  

W pozostałych przypadkach na wykonanie mają wpływ oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych 
przetargów.  

dz.710 – Działalność usługowa – 0 %.  
Brak wykorzystania środków spowodowany jest brakiem potrzeb.  

dz.750 – Administracja publiczna – 94,3%.  

Realizacja zadań w\w dziale przebiegała zgodnie z planem oraz zgłaszanymi potrzebami.  

Środki na działalność Rady Miejskiej wykorzystane zostały w 95,5 % i były wykorzystywane zgodnie ze zgłaszanymi 

potrzebami.  

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 95,4 %, natomiast wydatki majątkowe w 95,1 %.  

 

Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowane były w sposób efektywny, 
celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych paragrafach środki to właśnie wynik prowadzonej 

oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Powodem niższego wykonania w § 4010, 4110 i 4120 było : 

1.rezygnacja pracownika z przejścia na wcześniejszą emeryturę i w związku z tym zaplanowane środki finansowe na 

odprawę emerytalną nie zostały wypłacone, 

2.zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o ¾ etatu w związku z koniecznością realizacji zadania zleconego gminie- 

podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Zatrudnienie pracownika nastąpiło dopiero w miesiącu 

październiku i na ½ etatu. 
3.dwumiesięczny wakat na stanowisku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, 

4.czteromiesięczny wakat na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego spowodowany tym, iż podczas dwóch 
kolejnych naborów nie zgłosił się kandydat spełniający obligatoryjne wymagania, zgodnie z ustawą o pracownikach 
samorządowych. Zatrudnienie na tym stanowisku nastąpiło w ramach awansu wewnętrznego.Nowy pracownik 

zatrudniony na wakat powstały w wyniku awansu wewnętrznego otrzymał niższe wynagrodzenie. 

5.oszczedności powstałe w § 4010 wpływają na niższe wykonanie w § 4110 i § 4120.  

 

Oszczędności w § 4210 powstały w związku z prowadzeniem oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej.  
Każdy dokonywany zakup był analizowany czy jest niezbędny a ponadto dokonywano rozeznania rynku poprzez 
zbieranie ofert i dokonywania wyboru najkorzystniejszych.  

 

W pozostałych rozdziałach, paragrafach brak wykonania lub niższe wykonanie spowodowane jest prowadzeniem 

oszczędnej gospodarki finansowej , brakiem potrzeb ( np.wydatki zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu wezwania 

do poboru, umowy partnerskie, podróże służbowe zagraniczne, tłumaczenia ) oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku przeprowadzonego przetargu dla zadania „ opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego dla 

projektu oraz studium wykonalności dla budowy publicznej sieci dostępu do Internetu w gminie Zdzieszowice”.  

dz.751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – 99,9 %.  

dz.752 – Obrona narodowa – 100%.  

dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 90,2 %.  

dz.756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z poborem 
– 72,9 %.  

Realizacja zadań w /w działach przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe 

oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz brak potrzeb ( np. monitoring miasta , 

zakup paliwa dla Policji, ObronaCywilna- zadania zlecone, zwrot urtraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udział
w akcjach, składki na Fundusz Pracy ).  

Zadanie inwestycyjne w dz.754 rozdz.75412 § 6050 o nazwie: „budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej 

( wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej oraz poprawa nośności konstrukcji dachowej ) zostało 

zrealizowane tylko w zakresie wykonania przyłącza oraz wewnętrznej instalacji gazowej. Wykonanie poprawy nośności

konstrukcji dachowej zostało przeniesione na rok 2010 ze względu na niewystarczające środki finansowe w budżecie 

2009r. na ten cel.  

Niższe wykonanie w dz.756 rozdz.75647 § 4300, § 4430 i § 4610 spowodowane jest tym , iż został zawyżony 

plan.Bardzo trudno jest zaplanować środki na egzekucję należności.  

Nie wiemy do ilu osób wyślemy upomnienia, tytuły wykonawcze. Plan został ustalony na podstawie szacunków 
i prognoz.  

dz.758 – Różne rozliczenia – 67,2 %.  

Wpłaty do budżetu państwa dokonywano zgodnie z planem natomiast nie wykorzystano środków z rezerwy, gdyż 
ograniczano wydatki ponieważ szukano oszczędności .  

dz.801 – Oświata i wychowanie – 98,1 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej, brak potrzeb oraz przeprowadzanie przetargów.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez BA-E O w Zdzieszowicach.  

dz.851 – Ochrona zdrowia – 85,6 %.  

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem wydatków.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania w rozdziale 85153 i 85154 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.  

Nie wykorzystano środków przeznaczonych na zadanie zlecone w dz.851 rozdz.85195. Jak wynika z wyjaśnień 
udzielonych przez MGOPS, brak wykonania spowodowany jest brakiem jasnych wytycznych z Urzędu 

Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w paragrafu.  

dz. 852 – Pomoc Społeczna – 96,5 %.  

Realizacja zadań w /w dziale przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe oszczędności to

wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz braku potrzeb. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach 

jest następujące: 

1.Środki przeznaczone na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zostały wykorzystane w 87,8 %. Powodem tego 
jest to, iż zatrudnienie pracownika z powodu braku chętnych nastąpiło dopiero w połowie czerwca.  

2.Środki w rozdz.85213 - zadania zlecone zostały wykorzystane tylko w 87,7 %.Powyższe wykonanie spowodowane 

jest zawyżeniem planu . Pracownicy Ośrodka nie są w stanie ostatecznie przewidzieć liczby osób wymagających tej 

formy pomocy. Zgonświadczeniobiorców, uchylenie decyzji, zmniejszanie kwot przyznanych zasiłków miało wpływ na 

niższe wykonanie w/w rozdziale.  

3.wykonanie w rozdz.85219 wynosi 88,6%. Powodem takiego wykonania jest m.in.:-zwiększenie planu na 

wynagrodzenia na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych. Urząd Pracy dokonał zwrotu części wydatków,-
zawyżenie planu :część wydatków :zakupy, usługi świadczone na potrzeby projektu pn. ”Podnoszenie kwalifikacji 

klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy” były finansowane ze środków unijnych.  
4.W 88,7% zostały wykorzystane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Powód takiego wykonania to efekty 
działań pracownika. Znajomość środowiska pozwala na dogłębne analizowanie konkretnych, a niejednokrotnie 
wątpliwych przypadków. Składane przez wnioskodawców deklaracje nie posiadają czasami odniesienia do stanu 

faktycznego np. ukrywane są dochody zdobyte z prac dorywczych i prac podejmowanych za granicą, świadczeń 
rodzinnych, alimentów. Również stan majątkowy nierzadko jest niezgodny ze stanem faktycznym. Podane przykłady 

doprowadziły do odmowy jak też obniżenia kwot przyznanych dodatków mieszkaniowych.  

w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98,5 %.  

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka wykonane zostały w 98,5 % .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 zostały wykorzystane w 100% 
i zgodnie z podpisanymi umowami.  
Powstałe oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb.  

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 84,5 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb . Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do 

niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez 

BA-EO w Zdzieszowicach”.  
Nie wykorzystano środków z dotacji otrzymanych na dofinansowanie zakupu podręczników tzw. wyprawka szkolna . 
Takie wykorzystanie środków było związane z mniejszą ilością osób, które kwalifikowały się do dofinansowania.  

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88,5 %.  

Wydatki bieżące w/w dziale zostały wykorzystane w 89 %. natomiast wydatki majątkowe w 87,5 %.  
Wszystkie zadania zaplanowane w budżecie zostały wykonane. Środki finansowe wydatkowane były w sposób 
efektywny, celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych rozdziałach i paragrafach niewykorzystane 
środki to właśnie wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Na powstałe oszczędności miały wpływ:  

- przeprowadzone przetargi  

- modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne,  

-braku potrzeb ( np. nadzory i ogłoszenia w prasie , wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt ) 
-uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych z ulic do cieków wodnych. Spowodowało 

to, iż wysokość opłat za korzystanie ze środowiska uległa zmniejszeniu.  

Przekazywanie środków do spółki WiK na dopłaty do cen wody i kanalizacji następowało sukcesywnie na podstawie 

przedłożonych przez Spółkę rozliczeń.  
Przekazywanie dotacji celowej dla ZGKiM następowało sukcesywnie na podstawie przedstawianych przez zakład 

rozliczeń . Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonej przez ZGKiM procedury przetargowej.  

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 88,3 %.  

dz.926 – Kultura fizyczna i sport – 99,9%.  

 

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 były przekazywane zgodnie z podpisanymi umowami.  
Środki w dz.921 rozdz.92195 § 6050 na wykonanie sali spotkań-świetlicy na osiedlu Kaczorownia zostały 

wykorzystane w 4,9 %.Wykonano tylko dokumentację projektową. Realizacja zadania została przeniesiona na 2010r. 

ze względu na opóźnienia powstałe na etapie projektowania z winy projektanta za co naliczone zostały oraz pobrane 

kary umowne zgodnie z zawartą umową. Powstałe opóźnienie uniemożliwiło realizację zadania w 2009r. ze względu na 

zbyt małą ilość czasu powstałą do końca roku budżetowego.  

Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jasionej na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkowym 
obrazie została przekazana zgodnie z podpisaną umową.  

W wyniku w/ w działań i tak zrealizowanego budżetu wynik budżetowy gminy Zdzieszowice za 2009r. zamknął się
nadwyżką budżetową w wysokości 7.252.959,42 zł .  

 

Stan zobowiązań wymagalnych gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudzień 2009r. wynosi : 211,49zł. w tym:  
1.Urząd Miejski – 103,50 zł.  
Na powyższe zobowiązania składają się następujące kwoty:  

1)102,50 zł – niewypłacony dodatek mieszkaniowy. Osoba nie stawiła się w terminie po odbiór dodatku.  
2) 1 zł – niedopłata w podatku dochodowym od osób fizycznych  
2.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 – 28 zł – jest to zobowiązanie z tytułu zakupionych książek, faktura została 

dostarczona do księgowości po terminie płatności.  

3.Publiczne Gimnazjum – 79.99 zł -faktura za prenumeratę czasopisma , która wpłynęła do księgowości po terminie 

płatności.  

 

Rady Sołeckie oraz Samorządy Mieszkańców w 2009r. środki wykorzystaływ 99,6 % w stosunku do planu.  
Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w załączeniu.  

 

Podstawowe relacje liczbowe z wykonania budżetu zestawiono w powyższej tabeli :  

 

Do sprawozdania opisowego za 2009 r. dołączam sprawozdanie : 

1.o przebiegu wykonania budżetu : 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 wraz z objaśnieniami  

3.z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych dla rad sołeckich i samorządów mieszkańców  
4. z udzielonych w 2009r. zamówień publicznych  

 

Zdzieszowice, dnia 15 marca 2010r.  

Opracowała:  

Zdzisława Krukowska  

BURMISTRZ

Dieter Przewdzing

lp. Treść Plan Wykonanie % 

1 2 3 4 5 

1 Dochody ogółem 40569218,35 47311264,41 116,6

2 Przychody 2110282,00 2110282,96 100,0

3 Wydatki ogółem 42679500,35 40058304,99 93,9

4 Wynik budżetowy za 2009r. --- 7252959,42 

(1-3)

5 Skumulowana nadwyżka na 31.12.2009r. --- 2110282,96

6 Wynik --- 9363242,38  

(4+5)
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SPRAWOZDANIE  

 

OBJAŚNIENIA  

do wykonania budżetu Miasta i Gminy  
Zdzieszowice za 2009r. 

 

Dochody za 2009r. zostały wykonane w 116,6 % w stosunku do planu.  
Decyzjami uprawnionych organów gminy dotyczących obniżenia górnych stawek podatków, udzielających ulg 

i zwolnień , odroczeń i umorzeń uszczuplono dochody budżetowe o 1.849.623 zł, w tym: skutki obniżenia górnych 
stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 1.771.978 zł, natomiast skutki udzielonych przez 

Burmistrza odroczeń, umorzeń wynoszą 77.645 zł.  

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszą : 1.007.556 zł , co stanowi 2,1 % należnych dochodów 
budżetowych w 2010r. w tym :  

1.w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą : 22.814 zł.  

2.w dochodach realizowanych przez tutejszy Urząd zaległości wynoszą : 984.742 zł. w tym :  

 

1) zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego : 610.021 zł  
2)zaległości w odsetkach wynoszą : 16.111 zł  

Największe zaległości występują :  
1.w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 91.686 zł, co stanowi 9,1 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości dotyczą:  

 

1)rozdz.01010 § 0970 – 57.118 zł – zaległość na podstawie noty księgowej z dnia 4.11.2009r. wystawionej firmie 
projektowej Sp.z o.o z Opola tytułem dodatkowych nakładów poniesionych przez Gminę Zdzieszowice na realizację 
zadania „wykonanie kanalizacji sanitarnej w Rozwadzy- etap I”. Obecnie sprawą zajmuje się Radca Prawny Urzędu , 

który jest w trakcie pisania pozwu skierowania sprawy na drogę sądową.  
2)rozdz.01095 § 0970 – 29.480zł – zaległość firmy projektowej z Opola, dotyczy zadania: „wykonanie dokumentacji 

technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice na podstawie posiadanej koncepcji”.  
-Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 15.06.2009r.-uprawomocnił się dnia 31.07.2009r.  

-Klauzula Wykonalności nadana dnia 18.09.2009r.  

-30.11.2009r. Radca Prawny skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego w Opolu.  
Od w /w zadłużenia zaległość w odsetkach wynosi : 5.077 zł.  

 

2.w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25.062 zł, co stanowi 2,5 % zaległości ogółem.  

1)W wieczystym użytkowaniu nieruchomości zaległości wynoszą : 978 zł. Są to zaległości 12 osób, z czego: na kwotę 
78 zł postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne, na kwotę 114 zł wysłano wezwania do zapłaty, pozostała kwota 

zaległości tj. 786 zł jest w trakcie wyjaśniania( zgon, zmiana miejsca pobytu, wyjazd za granicę).  
2)W dzierżawie gruntów zaległości wynoszą : 10.594 zł. Są to zaległości 13 osób. Na kwotę 8.254 zł toczy się 
postępowanie egzekucyjne . Na kwotę 1.015 zł zostały do dłużników wysłane ostateczne wezwania do zapłaty. 

Pozostała zaległość tj. kwota 1.325 zł została wpłacona w 2010r.  
3)W najmie lokali użytkowych zaległości wynoszą :1.181 zł. Jest to zaległość 2 osób, w stosunku do 1 osoby na kwotę
1.160 zł toczone jest postępowanie egzekucyjne. Pozostała kwota zaległości tj.21 zł została wpłacona w 2010r.  
4)przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności zaległość wynosi 416 zł.Powyższa zaległość została 

wpłacona w 2010r.  
5) sprzedaż mienia komunalnego na raty zaległość wynosi 1.677 zł. Wysłano ostateczne wezwanie do zapłaty. 

W przypadku braku zapłaty zostanie przygotowany wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 

Od w /w zadłużeń zaległości w odsetkach wynoszą : 10.216 zł.  

 

3.w dz.750 – Administracja publiczna – 4.850 zł, co stanowi 0,5 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości występują w mandatach. Na kwotę 4.031 zł wystawiono tytuły wykonawcze . Kwota 819 zł 
została wpłacona w 2010r.  

 

4.w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28.956 zł, co stanowi 2,9 % zaległości ogółem. 

Powyższa zaległość stanowi zaległość jednej firmy z tytułu zwłoki za usunięcie usterek zawartych w protokole odbioru 
zadania inwestycyjnego o nazwie „modernizacja systemu monitoringu”.  
-nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 27.07.2009r., 
-klauzula wykonalności nadano dnia 23.10.2009r., 

-30.11.2009r. Radca Prawny Urzędu skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego 

w Katowicach.  

 

5.w dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej – 241.653 zł, co stanowi 24 % zaległości ogółem .  

 

1)w rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległości wynoszą : 22.601 zł, co stanowi 

2,2 % zaległości ogółem.  

Zaległości powyższe występują w podatku od działalności gospodarczej osóbfizycznych, 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 : 17.207 zł, co stanowi 1,7 

% zaległości ogółem .  

Zaległość w podatku od nieruchomości wynosi : 17.193 zł. W 2010r. wpłacono 131 zł , na kwotę : 14.959 zł 
wystawiono tytuły wykonawcze, na kwotę 308 zł komornik zwrócił tytuły gdyż pod wskazanym adresem wskazana 

spółka nie prowadzi działalności, na kwotę 467 zł wysłano upomnienia. Pozostała kwota zaległości tj.1.328 zł jest 

w trakcie wyjaśnienia : kwota 1.256 zł została zgłoszona u Komornika Sądowego. Czekamy na wpłatę. W przypadku 
braku wpłaty po zakończeniu egzekucji prowadzonej z nieruchomości zostanie wystawiony na całą kwotę zaległości 

tytuł egzekucyjny.  

 

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 : 201.822 zł, co 

stanowi 20 % zaległości ogółem . 

Największe zaległości występują :  

 

a) w podatku leśnym, rolnym i w podatku od nieruchomości – 193.365 zł. w tym zaległości z łącznego zobowiązania 

pieniężnego wynoszą : 148.432 zł; w podatku rolnym: 4.743 zł; w podatku leśnym : 54 zł; w podatku od 
nieruchomości : 40.136 zł.  
Do 28 lutego br. została wpłacona kwota : 12.291 zł. ,na kwotę 90.105 zł wystawiono tytuły wykonawcze , z czego 
w 2010r. komornik z powodu bezskutecznej egzekucji dokonał zwrotu tytułów na kwotę 1.045 zł.  
Na kwotę 6.068 zł wstrzymano egzekucję z powodu złożenia przez podatnika podania o rozłożeniu zaległości na raty, 

na kwotę 7.526zł. dokonano odpisu. Na kwotę 980 zł zostały wysłane upomnienia, na kwotę 69.066 zł zostały 

wysłane wnioski o założenie hipoteki.  

Pozostałe zaległości tj. 7.329 zł są w trakcie wyjaśniania lub nie do ściągnięcia ( np. ustalanie miejsca pobytu, zgon 

podatnika, podatnik przebywa za granicą, zaległości powstałe w wyniku niedopłaty.)  

 

b) zaległości z podatków zniesionych ( § 0560 )– 5.739 zł., w tym: 
-w podatku od posiadania psa – 983 zł.  
Na powyższą kwotę wystawiono tytuły wykonawcze , z czego komornik zwrócił tytuły na kwotę 833 zł z powodu 
nieściągalności . 

-zaległości przeniesione do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie – 4.756 zł, w tym: zaległości w podatki od
posiadania psa 63 zł i 4.693 zł w podatku od nieruchomości.  

 

c) w podatku od środków transportowych – 1.719 zł.  
Na całą zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze , komornik wpłacił 702 zł.  
Zaległości w odsetkach wynoszą : 6 zł.  

 

6.w dz.801 – Oświata i wychowanie - zaległości wynoszą 2.316 zł.  
Wyjaśnienie w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009r. obsługiwanych przez BAEO 

w Zdzieszowicach.  

 

7. w dz.852 rozdz.85212 – opieka społeczna – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaległości wynoszą 612.765 zł , co stanowi 60,8 % 

zaległości ogółem.  

 

Z w/w kwoty 99,6 % tj. 610.021 zł są to zaległości z tytułu : 

1) zaliczek alimentacyjnych – 469.021 zł 
2)świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 141.000 zł.  
Według wyjaśnień MGOPS na dzień 31.12.2009r.w ewidencji księgowej jest 82 dłużników w zakresie wypłaconych 

świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego , z tego:  
-dłużnicy alimentacyjni, dla których Burmistrz Zdzieszowic jest organem właściwym ze względu na ich miejsce 

zamieszkania – 33 osoby, 

-dłużnicy, którzy zamieszkują na terenie innych gmin – 15 osób, 
-dłużnicy, którzy przebywają za granicą – 7 osób, 
-dłużnicy, których miejsce pobytu nie jest znane – 18 osób,  
-dłużnicy przebywający w zakładach karnych – 9 osób.  

 

Ponadto z informacji od komorników sądowych i innych ośrodków, które wystąpiły do nas z wnioskiem o podjęcie 

działań wobec dłużników wynika , iż na terenie gminy Zdzieszowice zamieszkuje dodatkowo 19 dłużników, do 15 
z nich obecnie wysłano wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego.  

 

Wobec dłużników alimentacyjnych, których wierzycielki zamieszkują na terenie gminy Zdzieszowice podjęto 

następujące działania: 

1.wysłano zawiadomienie do dłużnika alimentacyjnego z informacją o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
osobom uprawnionym oraz o zadłużeniu wobec skarbu państwa – 61 szt., 

2.wystąpiono do organu właściwego dłużnika z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika – 51 szt., 

3.wystosowano pismo do referatu meldunkowego w Zdzieszowicach z zapytaniem o adres zamieszkania dłużnika – 

dotyczy 33 dłużników, 
4.wysłano wezwanie do dłużnika alimentacyjnego celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego – 42 szt., 

5.przeprowadzono z dłużnikiem wywiad alimentacyjny – 11 szt., 

6.przesłano do organu właściwego dłużnika informacje na temat wywiadu alimentacyjnego – 11 szt., 

7.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika – 28 szt., 

8.wysłano pismo do komornika sądowego o aktualnym adresie dłużnika – 12 szt., 

9.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o zajęcie wynagrodzenia dłużnika – 1 szt., 
10.wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie danych do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie, 
celem ustalenia adresu zamieszkania dłużników – 14 szt., 

11.wysłano upomnienia do dłużników celem uregulowania należności z Funduszu Alimentacyjnego – 2 szt., 
12.wystosowano wezwania do dłużników alimentacyjnych, celem zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący

pracy – 6 szt., 
13.wystapiono do Prokuratury z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie – 6 szt.,  
14.wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o zatrzymanie Prawa Jazdy – 6 szt., 
15.wystąpiono do Urzędu Pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową dłużników – 11 szt, 

16.wystąpiono do Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, celem ustalenia czy dłużnik jest osadzony 

w zakładzie karnym lub areszcie śledczym na terenie naszego kraju – 31 szt., 

17.wystąpiono do Komisariatu Policji w Zdzieszowicach celem przeprowadzenia kontroli meldunkowej – 13 szt., 

18.wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach czy dłużnik jest właścicielem czy też użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości – 15 szt., 

19.wystąpiono do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z zapytaniem czy dłużnik jest właścicielem, użytkownikiem

wieczystym nieruchomości, dla których założona została księga wieczysta – 51 szt., 

20.zgłoszenie dłużników do Krajowego Rejestru długów – 65 szt.  

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na dzień 31.12.2009r. w ewidencji księgowej figuruje 102

dłużników, w związku z wypłatą świadczeń w oparciu o ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej.  

Niejednokrotnie jednak ci sami dłużnicy występują również w związku z wypłatą świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego. Działania podjęte wobec dłużników z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu, skutkują po całkowitym 

zaspokojeniu należności z tego tytułu, spłatą należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych.  

 

Pozostałe zaległości w kwocie 2.744 zł dotyczą : 
-odsetek z tytułu zwłoki w spłacie niesłusznie pobranych świadczeń z zadań zleconych – 772 zł, dotyczy 3 dłużników. 
Wystąpiono do komornika skarbowego o ściągnięcie długu . Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch 
przypadkach , egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. Odnośnie trzeciej osoby planuje się w najbliższych dniach

wystąpić do komornika z zapytaniem, co ustalono, 
-niesłusznie pobranych świadczeń – 1.972 zł, wszczęto postępowanie. W jednym przypadku dłużnik poprosił 
dobrowolnie o rozłożenie na raty. Niemniej, ze względu na brak środków raty nie są spłacane, ani w terminach ani 
w wysokości ujętej w decyzji. We wszystkich przypadkach ponownie wystąpiono do komornika skarbowego 

o ściąganie długu.  

Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch przypadkach, egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. odnośnie 

trzeciego przypadku, planuje się w najbliższych dniach wystąpić do komornika z zapytaniem co ustalono.  

 

8.w dz.852 rozdz.85214 – pomoc społeczna-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe – 281 zł. 
Zaległości dotyczą:  
-odpłatności rodzin za pobyt ich członków w Domach Pomocy Społecznej. W wyniku weryfikacji sald kont 
kontrahentów stwierdzono niedopłatę w wysokości 59 zł.. Należność została uregulowana w 2010r.  
-niesłusznie pobrany zasiłek stały w wysokości 222 zł. Zasiłek został rozłożony na raty, które są spłacane w terminie 
i wysokości określonej w decyzji. Na dzień 8.03.2010r. niesłusznie pobrane świadczenie zostało spłacone.  

 

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach jest zróżnicowane.  

 

Najniższe wykonanie jest :  

 

1.w dz.700 rozdz.70005: § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 

78,3%.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym 

w prawo własności oraz zaległości.  

2.w dz.756 rozdz.75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej – 65,2 %  

3.w dz.756 rozdz.75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 39,3 %.  

4.dz.756 rozdz.75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn – 78 %.  

5.dz.756 rozdz.75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 74,4%.  

6.dz.756 rozdz.76518 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 0%  

 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

7.dz.851 rozdz.85195 § 2010 - 0 %.  
Z wyjaśnień udzielonych przez MGOPS wynika , iż brak wykonania spowodowany jestbrakiem jasnych wytycznych 

z Urzędu Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w 
paragrafu.  

 

8.w dz.852 rozdz.85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 87,7 %.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ : 

1)spadek liczby osób pobierających zasiłek stały, spowodowany zakończeniem ważności orzeczenia 

o niepełnosprawności, bądź uchyleniem decyzji w związku z opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
zgonem osób pobierających świadczenie. 

2)w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego, nastąpił spadek liczby osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 

z prawem do ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z faktem, iż w nowym okresie zasiłkowym, osoby nie podlegały 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż posiadały inny tytuł do ubezpieczenia.  

 

9.w dz.900 rozdz.90020 § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 29,6 %. 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

Wydatki zostały zrealizowane w 93,9 % w stosunku do planu. 
Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,7 % natomiast wydatki inwestycyjnew 82,1 %.  

 

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

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,2 %.  

Wszystkie zadania w dziale rolnictwo zostały wykonane. Oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów lub 
brakiem potrzeb.  

dz.600 – Transport i łączność – 93 %. 

W/w dziale nie wykonano jednego zadania o nazwie:” przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1808 O DW 
409-Zdzieszowice,1444 o z drogą DW 423, 1443 O DW 423-DP 1444 w Zdzieszowicach”– dotacja dla powiatu. 

Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2010.Podyktowane jest to tym, iż nabór wniosków w ramach tzw.” 
Programu Schetyny” który odbył sie w roku 2009 dotyczył zadań , których realizacja została przewidziana w roku 
2010 i kolejnych.  
Pozostałe zadania w dziale transport zostały wykonane w całości a oszczędności powstały w wyniku 
przeprowadzonych przetargów lub brakiem potrzeb.  

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 66,1%.  

Wydatki bieżące wykonano w 74,8 %.  
Niższe wykonanie w § 4300, 4390,4430, 4590 związane jest m.in. tym , iż nie doszło do wykupu nieruchomości 

w Januszkowicach, których części gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego.  

W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane jest brakiem potrzeb oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku stosowania zapytań ofertowych na wykonanie poszczególnych usług.  

Wydatki majątkowe wykonano w 63,5 % .  
Wszystkie zadania w/w dziale zostały wykonane. W niższym % zostały wykorzystane środki przeznaczone na wykupy 

nieruchomości tj. w 19,2 % z uwagi m.in. na nie dojście do wykupu nieruchomości w Januszkowicach, których części 

gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego. Powodem niższego wykorzystania środków na zadaniu „ 
przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Filarskiego 27 na mieszkania socjalne pomimo , jego zrealizowania są 
oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej oraz otrzymania dotacji z Funduszu Dopłat

na realizacje w/w zadania.  

W pozostałych przypadkach na wykonanie mają wpływ oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych 
przetargów.  

dz.710 – Działalność usługowa – 0 %.  
Brak wykorzystania środków spowodowany jest brakiem potrzeb.  

dz.750 – Administracja publiczna – 94,3%.  

Realizacja zadań w\w dziale przebiegała zgodnie z planem oraz zgłaszanymi potrzebami.  

Środki na działalność Rady Miejskiej wykorzystane zostały w 95,5 % i były wykorzystywane zgodnie ze zgłaszanymi 

potrzebami.  

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 95,4 %, natomiast wydatki majątkowe w 95,1 %.  

 

Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowane były w sposób efektywny, 
celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych paragrafach środki to właśnie wynik prowadzonej 

oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Powodem niższego wykonania w § 4010, 4110 i 4120 było : 

1.rezygnacja pracownika z przejścia na wcześniejszą emeryturę i w związku z tym zaplanowane środki finansowe na 

odprawę emerytalną nie zostały wypłacone, 

2.zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o ¾ etatu w związku z koniecznością realizacji zadania zleconego gminie- 

podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Zatrudnienie pracownika nastąpiło dopiero w miesiącu 

październiku i na ½ etatu. 
3.dwumiesięczny wakat na stanowisku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, 

4.czteromiesięczny wakat na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego spowodowany tym, iż podczas dwóch 
kolejnych naborów nie zgłosił się kandydat spełniający obligatoryjne wymagania, zgodnie z ustawą o pracownikach 
samorządowych. Zatrudnienie na tym stanowisku nastąpiło w ramach awansu wewnętrznego.Nowy pracownik 

zatrudniony na wakat powstały w wyniku awansu wewnętrznego otrzymał niższe wynagrodzenie. 

5.oszczedności powstałe w § 4010 wpływają na niższe wykonanie w § 4110 i § 4120.  

 

Oszczędności w § 4210 powstały w związku z prowadzeniem oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej.  
Każdy dokonywany zakup był analizowany czy jest niezbędny a ponadto dokonywano rozeznania rynku poprzez 
zbieranie ofert i dokonywania wyboru najkorzystniejszych.  

 

W pozostałych rozdziałach, paragrafach brak wykonania lub niższe wykonanie spowodowane jest prowadzeniem 

oszczędnej gospodarki finansowej , brakiem potrzeb ( np.wydatki zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu wezwania 

do poboru, umowy partnerskie, podróże służbowe zagraniczne, tłumaczenia ) oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku przeprowadzonego przetargu dla zadania „ opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego dla 

projektu oraz studium wykonalności dla budowy publicznej sieci dostępu do Internetu w gminie Zdzieszowice”.  

dz.751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – 99,9 %.  

dz.752 – Obrona narodowa – 100%.  

dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 90,2 %.  

dz.756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z poborem 
– 72,9 %.  

Realizacja zadań w /w działach przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe 

oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz brak potrzeb ( np. monitoring miasta , 

zakup paliwa dla Policji, ObronaCywilna- zadania zlecone, zwrot urtraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udział
w akcjach, składki na Fundusz Pracy ).  

Zadanie inwestycyjne w dz.754 rozdz.75412 § 6050 o nazwie: „budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej 

( wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej oraz poprawa nośności konstrukcji dachowej ) zostało 

zrealizowane tylko w zakresie wykonania przyłącza oraz wewnętrznej instalacji gazowej. Wykonanie poprawy nośności

konstrukcji dachowej zostało przeniesione na rok 2010 ze względu na niewystarczające środki finansowe w budżecie 

2009r. na ten cel.  

Niższe wykonanie w dz.756 rozdz.75647 § 4300, § 4430 i § 4610 spowodowane jest tym , iż został zawyżony 

plan.Bardzo trudno jest zaplanować środki na egzekucję należności.  

Nie wiemy do ilu osób wyślemy upomnienia, tytuły wykonawcze. Plan został ustalony na podstawie szacunków 
i prognoz.  

dz.758 – Różne rozliczenia – 67,2 %.  

Wpłaty do budżetu państwa dokonywano zgodnie z planem natomiast nie wykorzystano środków z rezerwy, gdyż 
ograniczano wydatki ponieważ szukano oszczędności .  

dz.801 – Oświata i wychowanie – 98,1 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej, brak potrzeb oraz przeprowadzanie przetargów.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez BA-E O w Zdzieszowicach.  

dz.851 – Ochrona zdrowia – 85,6 %.  

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem wydatków.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania w rozdziale 85153 i 85154 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.  

Nie wykorzystano środków przeznaczonych na zadanie zlecone w dz.851 rozdz.85195. Jak wynika z wyjaśnień 
udzielonych przez MGOPS, brak wykonania spowodowany jest brakiem jasnych wytycznych z Urzędu 

Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w paragrafu.  

dz. 852 – Pomoc Społeczna – 96,5 %.  

Realizacja zadań w /w dziale przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe oszczędności to

wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz braku potrzeb. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach 

jest następujące: 

1.Środki przeznaczone na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zostały wykorzystane w 87,8 %. Powodem tego 
jest to, iż zatrudnienie pracownika z powodu braku chętnych nastąpiło dopiero w połowie czerwca.  

2.Środki w rozdz.85213 - zadania zlecone zostały wykorzystane tylko w 87,7 %.Powyższe wykonanie spowodowane 

jest zawyżeniem planu . Pracownicy Ośrodka nie są w stanie ostatecznie przewidzieć liczby osób wymagających tej 

formy pomocy. Zgonświadczeniobiorców, uchylenie decyzji, zmniejszanie kwot przyznanych zasiłków miało wpływ na 

niższe wykonanie w/w rozdziale.  

3.wykonanie w rozdz.85219 wynosi 88,6%. Powodem takiego wykonania jest m.in.:-zwiększenie planu na 

wynagrodzenia na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych. Urząd Pracy dokonał zwrotu części wydatków,-
zawyżenie planu :część wydatków :zakupy, usługi świadczone na potrzeby projektu pn. ”Podnoszenie kwalifikacji 

klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy” były finansowane ze środków unijnych.  
4.W 88,7% zostały wykorzystane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Powód takiego wykonania to efekty 
działań pracownika. Znajomość środowiska pozwala na dogłębne analizowanie konkretnych, a niejednokrotnie 
wątpliwych przypadków. Składane przez wnioskodawców deklaracje nie posiadają czasami odniesienia do stanu 

faktycznego np. ukrywane są dochody zdobyte z prac dorywczych i prac podejmowanych za granicą, świadczeń 
rodzinnych, alimentów. Również stan majątkowy nierzadko jest niezgodny ze stanem faktycznym. Podane przykłady 

doprowadziły do odmowy jak też obniżenia kwot przyznanych dodatków mieszkaniowych.  

w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98,5 %.  

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka wykonane zostały w 98,5 % .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 zostały wykorzystane w 100% 
i zgodnie z podpisanymi umowami.  
Powstałe oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb.  

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 84,5 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb . Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do 

niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez 

BA-EO w Zdzieszowicach”.  
Nie wykorzystano środków z dotacji otrzymanych na dofinansowanie zakupu podręczników tzw. wyprawka szkolna . 
Takie wykorzystanie środków było związane z mniejszą ilością osób, które kwalifikowały się do dofinansowania.  

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88,5 %.  

Wydatki bieżące w/w dziale zostały wykorzystane w 89 %. natomiast wydatki majątkowe w 87,5 %.  
Wszystkie zadania zaplanowane w budżecie zostały wykonane. Środki finansowe wydatkowane były w sposób 
efektywny, celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych rozdziałach i paragrafach niewykorzystane 
środki to właśnie wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Na powstałe oszczędności miały wpływ:  

- przeprowadzone przetargi  

- modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne,  

-braku potrzeb ( np. nadzory i ogłoszenia w prasie , wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt ) 
-uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych z ulic do cieków wodnych. Spowodowało 

to, iż wysokość opłat za korzystanie ze środowiska uległa zmniejszeniu.  

Przekazywanie środków do spółki WiK na dopłaty do cen wody i kanalizacji następowało sukcesywnie na podstawie 

przedłożonych przez Spółkę rozliczeń.  
Przekazywanie dotacji celowej dla ZGKiM następowało sukcesywnie na podstawie przedstawianych przez zakład 

rozliczeń . Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonej przez ZGKiM procedury przetargowej.  

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 88,3 %.  

dz.926 – Kultura fizyczna i sport – 99,9%.  

 

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 były przekazywane zgodnie z podpisanymi umowami.  
Środki w dz.921 rozdz.92195 § 6050 na wykonanie sali spotkań-świetlicy na osiedlu Kaczorownia zostały 

wykorzystane w 4,9 %.Wykonano tylko dokumentację projektową. Realizacja zadania została przeniesiona na 2010r. 

ze względu na opóźnienia powstałe na etapie projektowania z winy projektanta za co naliczone zostały oraz pobrane 

kary umowne zgodnie z zawartą umową. Powstałe opóźnienie uniemożliwiło realizację zadania w 2009r. ze względu na 

zbyt małą ilość czasu powstałą do końca roku budżetowego.  

Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jasionej na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkowym 
obrazie została przekazana zgodnie z podpisaną umową.  

W wyniku w/ w działań i tak zrealizowanego budżetu wynik budżetowy gminy Zdzieszowice za 2009r. zamknął się
nadwyżką budżetową w wysokości 7.252.959,42 zł .  

 

Stan zobowiązań wymagalnych gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudzień 2009r. wynosi : 211,49zł. w tym:  
1.Urząd Miejski – 103,50 zł.  
Na powyższe zobowiązania składają się następujące kwoty:  

1)102,50 zł – niewypłacony dodatek mieszkaniowy. Osoba nie stawiła się w terminie po odbiór dodatku.  
2) 1 zł – niedopłata w podatku dochodowym od osób fizycznych  
2.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 – 28 zł – jest to zobowiązanie z tytułu zakupionych książek, faktura została 

dostarczona do księgowości po terminie płatności.  

3.Publiczne Gimnazjum – 79.99 zł -faktura za prenumeratę czasopisma , która wpłynęła do księgowości po terminie 

płatności.  

 

Rady Sołeckie oraz Samorządy Mieszkańców w 2009r. środki wykorzystaływ 99,6 % w stosunku do planu.  
Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w załączeniu.  

 

Podstawowe relacje liczbowe z wykonania budżetu zestawiono w powyższej tabeli :  

 

Do sprawozdania opisowego za 2009 r. dołączam sprawozdanie : 

1.o przebiegu wykonania budżetu : 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 wraz z objaśnieniami  

3.z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych dla rad sołeckich i samorządów mieszkańców  
4. z udzielonych w 2009r. zamówień publicznych  

 

Zdzieszowice, dnia 15 marca 2010r.  

Opracowała:  

Zdzisława Krukowska  

BURMISTRZ

Dieter Przewdzing

lp. Treść Plan Wykonanie % 

1 2 3 4 5 

1 Dochody ogółem 40569218,35 47311264,41 116,6

2 Przychody 2110282,00 2110282,96 100,0

3 Wydatki ogółem 42679500,35 40058304,99 93,9

4 Wynik budżetowy za 2009r. --- 7252959,42 

(1-3)

5 Skumulowana nadwyżka na 31.12.2009r. --- 2110282,96

6 Wynik --- 9363242,38  

(4+5)
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SPRAWOZDANIE  

 

OBJAŚNIENIA  

do wykonania budżetu Miasta i Gminy  
Zdzieszowice za 2009r. 

 

Dochody za 2009r. zostały wykonane w 116,6 % w stosunku do planu.  
Decyzjami uprawnionych organów gminy dotyczących obniżenia górnych stawek podatków, udzielających ulg 

i zwolnień , odroczeń i umorzeń uszczuplono dochody budżetowe o 1.849.623 zł, w tym: skutki obniżenia górnych 
stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 1.771.978 zł, natomiast skutki udzielonych przez 

Burmistrza odroczeń, umorzeń wynoszą 77.645 zł.  

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszą : 1.007.556 zł , co stanowi 2,1 % należnych dochodów 
budżetowych w 2010r. w tym :  

1.w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą : 22.814 zł.  

2.w dochodach realizowanych przez tutejszy Urząd zaległości wynoszą : 984.742 zł. w tym :  

 

1) zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego : 610.021 zł  
2)zaległości w odsetkach wynoszą : 16.111 zł  

Największe zaległości występują :  
1.w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 91.686 zł, co stanowi 9,1 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości dotyczą:  

 

1)rozdz.01010 § 0970 – 57.118 zł – zaległość na podstawie noty księgowej z dnia 4.11.2009r. wystawionej firmie 
projektowej Sp.z o.o z Opola tytułem dodatkowych nakładów poniesionych przez Gminę Zdzieszowice na realizację 
zadania „wykonanie kanalizacji sanitarnej w Rozwadzy- etap I”. Obecnie sprawą zajmuje się Radca Prawny Urzędu , 

który jest w trakcie pisania pozwu skierowania sprawy na drogę sądową.  
2)rozdz.01095 § 0970 – 29.480zł – zaległość firmy projektowej z Opola, dotyczy zadania: „wykonanie dokumentacji 

technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice na podstawie posiadanej koncepcji”.  
-Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 15.06.2009r.-uprawomocnił się dnia 31.07.2009r.  

-Klauzula Wykonalności nadana dnia 18.09.2009r.  

-30.11.2009r. Radca Prawny skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego w Opolu.  
Od w /w zadłużenia zaległość w odsetkach wynosi : 5.077 zł.  

 

2.w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25.062 zł, co stanowi 2,5 % zaległości ogółem.  

1)W wieczystym użytkowaniu nieruchomości zaległości wynoszą : 978 zł. Są to zaległości 12 osób, z czego: na kwotę 
78 zł postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne, na kwotę 114 zł wysłano wezwania do zapłaty, pozostała kwota 

zaległości tj. 786 zł jest w trakcie wyjaśniania( zgon, zmiana miejsca pobytu, wyjazd za granicę).  
2)W dzierżawie gruntów zaległości wynoszą : 10.594 zł. Są to zaległości 13 osób. Na kwotę 8.254 zł toczy się 
postępowanie egzekucyjne . Na kwotę 1.015 zł zostały do dłużników wysłane ostateczne wezwania do zapłaty. 

Pozostała zaległość tj. kwota 1.325 zł została wpłacona w 2010r.  
3)W najmie lokali użytkowych zaległości wynoszą :1.181 zł. Jest to zaległość 2 osób, w stosunku do 1 osoby na kwotę
1.160 zł toczone jest postępowanie egzekucyjne. Pozostała kwota zaległości tj.21 zł została wpłacona w 2010r.  
4)przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności zaległość wynosi 416 zł.Powyższa zaległość została 

wpłacona w 2010r.  
5) sprzedaż mienia komunalnego na raty zaległość wynosi 1.677 zł. Wysłano ostateczne wezwanie do zapłaty. 

W przypadku braku zapłaty zostanie przygotowany wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 

Od w /w zadłużeń zaległości w odsetkach wynoszą : 10.216 zł.  

 

3.w dz.750 – Administracja publiczna – 4.850 zł, co stanowi 0,5 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości występują w mandatach. Na kwotę 4.031 zł wystawiono tytuły wykonawcze . Kwota 819 zł 
została wpłacona w 2010r.  

 

4.w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28.956 zł, co stanowi 2,9 % zaległości ogółem. 

Powyższa zaległość stanowi zaległość jednej firmy z tytułu zwłoki za usunięcie usterek zawartych w protokole odbioru 
zadania inwestycyjnego o nazwie „modernizacja systemu monitoringu”.  
-nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 27.07.2009r., 
-klauzula wykonalności nadano dnia 23.10.2009r., 

-30.11.2009r. Radca Prawny Urzędu skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego 

w Katowicach.  

 

5.w dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej – 241.653 zł, co stanowi 24 % zaległości ogółem .  

 

1)w rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległości wynoszą : 22.601 zł, co stanowi 

2,2 % zaległości ogółem.  

Zaległości powyższe występują w podatku od działalności gospodarczej osóbfizycznych, 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 : 17.207 zł, co stanowi 1,7 

% zaległości ogółem .  

Zaległość w podatku od nieruchomości wynosi : 17.193 zł. W 2010r. wpłacono 131 zł , na kwotę : 14.959 zł 
wystawiono tytuły wykonawcze, na kwotę 308 zł komornik zwrócił tytuły gdyż pod wskazanym adresem wskazana 

spółka nie prowadzi działalności, na kwotę 467 zł wysłano upomnienia. Pozostała kwota zaległości tj.1.328 zł jest 

w trakcie wyjaśnienia : kwota 1.256 zł została zgłoszona u Komornika Sądowego. Czekamy na wpłatę. W przypadku 
braku wpłaty po zakończeniu egzekucji prowadzonej z nieruchomości zostanie wystawiony na całą kwotę zaległości 

tytuł egzekucyjny.  

 

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 : 201.822 zł, co 

stanowi 20 % zaległości ogółem . 

Największe zaległości występują :  

 

a) w podatku leśnym, rolnym i w podatku od nieruchomości – 193.365 zł. w tym zaległości z łącznego zobowiązania 

pieniężnego wynoszą : 148.432 zł; w podatku rolnym: 4.743 zł; w podatku leśnym : 54 zł; w podatku od 
nieruchomości : 40.136 zł.  
Do 28 lutego br. została wpłacona kwota : 12.291 zł. ,na kwotę 90.105 zł wystawiono tytuły wykonawcze , z czego 
w 2010r. komornik z powodu bezskutecznej egzekucji dokonał zwrotu tytułów na kwotę 1.045 zł.  
Na kwotę 6.068 zł wstrzymano egzekucję z powodu złożenia przez podatnika podania o rozłożeniu zaległości na raty, 

na kwotę 7.526zł. dokonano odpisu. Na kwotę 980 zł zostały wysłane upomnienia, na kwotę 69.066 zł zostały 

wysłane wnioski o założenie hipoteki.  

Pozostałe zaległości tj. 7.329 zł są w trakcie wyjaśniania lub nie do ściągnięcia ( np. ustalanie miejsca pobytu, zgon 

podatnika, podatnik przebywa za granicą, zaległości powstałe w wyniku niedopłaty.)  

 

b) zaległości z podatków zniesionych ( § 0560 )– 5.739 zł., w tym: 
-w podatku od posiadania psa – 983 zł.  
Na powyższą kwotę wystawiono tytuły wykonawcze , z czego komornik zwrócił tytuły na kwotę 833 zł z powodu 
nieściągalności . 

-zaległości przeniesione do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie – 4.756 zł, w tym: zaległości w podatki od
posiadania psa 63 zł i 4.693 zł w podatku od nieruchomości.  

 

c) w podatku od środków transportowych – 1.719 zł.  
Na całą zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze , komornik wpłacił 702 zł.  
Zaległości w odsetkach wynoszą : 6 zł.  

 

6.w dz.801 – Oświata i wychowanie - zaległości wynoszą 2.316 zł.  
Wyjaśnienie w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009r. obsługiwanych przez BAEO 

w Zdzieszowicach.  

 

7. w dz.852 rozdz.85212 – opieka społeczna – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaległości wynoszą 612.765 zł , co stanowi 60,8 % 

zaległości ogółem.  

 

Z w/w kwoty 99,6 % tj. 610.021 zł są to zaległości z tytułu : 

1) zaliczek alimentacyjnych – 469.021 zł 
2)świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 141.000 zł.  
Według wyjaśnień MGOPS na dzień 31.12.2009r.w ewidencji księgowej jest 82 dłużników w zakresie wypłaconych 

świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego , z tego:  
-dłużnicy alimentacyjni, dla których Burmistrz Zdzieszowic jest organem właściwym ze względu na ich miejsce 

zamieszkania – 33 osoby, 

-dłużnicy, którzy zamieszkują na terenie innych gmin – 15 osób, 
-dłużnicy, którzy przebywają za granicą – 7 osób, 
-dłużnicy, których miejsce pobytu nie jest znane – 18 osób,  
-dłużnicy przebywający w zakładach karnych – 9 osób.  

 

Ponadto z informacji od komorników sądowych i innych ośrodków, które wystąpiły do nas z wnioskiem o podjęcie 

działań wobec dłużników wynika , iż na terenie gminy Zdzieszowice zamieszkuje dodatkowo 19 dłużników, do 15 
z nich obecnie wysłano wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego.  

 

Wobec dłużników alimentacyjnych, których wierzycielki zamieszkują na terenie gminy Zdzieszowice podjęto 

następujące działania: 

1.wysłano zawiadomienie do dłużnika alimentacyjnego z informacją o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
osobom uprawnionym oraz o zadłużeniu wobec skarbu państwa – 61 szt., 

2.wystąpiono do organu właściwego dłużnika z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika – 51 szt., 

3.wystosowano pismo do referatu meldunkowego w Zdzieszowicach z zapytaniem o adres zamieszkania dłużnika – 

dotyczy 33 dłużników, 
4.wysłano wezwanie do dłużnika alimentacyjnego celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego – 42 szt., 

5.przeprowadzono z dłużnikiem wywiad alimentacyjny – 11 szt., 

6.przesłano do organu właściwego dłużnika informacje na temat wywiadu alimentacyjnego – 11 szt., 

7.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika – 28 szt., 

8.wysłano pismo do komornika sądowego o aktualnym adresie dłużnika – 12 szt., 

9.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o zajęcie wynagrodzenia dłużnika – 1 szt., 
10.wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie danych do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie, 
celem ustalenia adresu zamieszkania dłużników – 14 szt., 

11.wysłano upomnienia do dłużników celem uregulowania należności z Funduszu Alimentacyjnego – 2 szt., 
12.wystosowano wezwania do dłużników alimentacyjnych, celem zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący

pracy – 6 szt., 
13.wystapiono do Prokuratury z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie – 6 szt.,  
14.wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o zatrzymanie Prawa Jazdy – 6 szt., 
15.wystąpiono do Urzędu Pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową dłużników – 11 szt, 

16.wystąpiono do Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, celem ustalenia czy dłużnik jest osadzony 

w zakładzie karnym lub areszcie śledczym na terenie naszego kraju – 31 szt., 

17.wystąpiono do Komisariatu Policji w Zdzieszowicach celem przeprowadzenia kontroli meldunkowej – 13 szt., 

18.wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach czy dłużnik jest właścicielem czy też użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości – 15 szt., 

19.wystąpiono do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z zapytaniem czy dłużnik jest właścicielem, użytkownikiem

wieczystym nieruchomości, dla których założona została księga wieczysta – 51 szt., 

20.zgłoszenie dłużników do Krajowego Rejestru długów – 65 szt.  

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na dzień 31.12.2009r. w ewidencji księgowej figuruje 102

dłużników, w związku z wypłatą świadczeń w oparciu o ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej.  

Niejednokrotnie jednak ci sami dłużnicy występują również w związku z wypłatą świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego. Działania podjęte wobec dłużników z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu, skutkują po całkowitym 

zaspokojeniu należności z tego tytułu, spłatą należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych.  

 

Pozostałe zaległości w kwocie 2.744 zł dotyczą : 
-odsetek z tytułu zwłoki w spłacie niesłusznie pobranych świadczeń z zadań zleconych – 772 zł, dotyczy 3 dłużników. 
Wystąpiono do komornika skarbowego o ściągnięcie długu . Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch 
przypadkach , egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. Odnośnie trzeciej osoby planuje się w najbliższych dniach

wystąpić do komornika z zapytaniem, co ustalono, 
-niesłusznie pobranych świadczeń – 1.972 zł, wszczęto postępowanie. W jednym przypadku dłużnik poprosił 
dobrowolnie o rozłożenie na raty. Niemniej, ze względu na brak środków raty nie są spłacane, ani w terminach ani 
w wysokości ujętej w decyzji. We wszystkich przypadkach ponownie wystąpiono do komornika skarbowego 

o ściąganie długu.  

Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch przypadkach, egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. odnośnie 

trzeciego przypadku, planuje się w najbliższych dniach wystąpić do komornika z zapytaniem co ustalono.  

 

8.w dz.852 rozdz.85214 – pomoc społeczna-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe – 281 zł. 
Zaległości dotyczą:  
-odpłatności rodzin za pobyt ich członków w Domach Pomocy Społecznej. W wyniku weryfikacji sald kont 
kontrahentów stwierdzono niedopłatę w wysokości 59 zł.. Należność została uregulowana w 2010r.  
-niesłusznie pobrany zasiłek stały w wysokości 222 zł. Zasiłek został rozłożony na raty, które są spłacane w terminie 
i wysokości określonej w decyzji. Na dzień 8.03.2010r. niesłusznie pobrane świadczenie zostało spłacone.  

 

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach jest zróżnicowane.  

 

Najniższe wykonanie jest :  

 

1.w dz.700 rozdz.70005: § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 

78,3%.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym 

w prawo własności oraz zaległości.  

2.w dz.756 rozdz.75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej – 65,2 %  

3.w dz.756 rozdz.75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 39,3 %.  

4.dz.756 rozdz.75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn – 78 %.  

5.dz.756 rozdz.75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 74,4%.  

6.dz.756 rozdz.76518 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 0%  

 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

7.dz.851 rozdz.85195 § 2010 - 0 %.  
Z wyjaśnień udzielonych przez MGOPS wynika , iż brak wykonania spowodowany jestbrakiem jasnych wytycznych 

z Urzędu Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w 
paragrafu.  

 

8.w dz.852 rozdz.85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 87,7 %.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ : 

1)spadek liczby osób pobierających zasiłek stały, spowodowany zakończeniem ważności orzeczenia 

o niepełnosprawności, bądź uchyleniem decyzji w związku z opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
zgonem osób pobierających świadczenie. 

2)w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego, nastąpił spadek liczby osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 

z prawem do ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z faktem, iż w nowym okresie zasiłkowym, osoby nie podlegały 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż posiadały inny tytuł do ubezpieczenia.  

 

9.w dz.900 rozdz.90020 § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 29,6 %. 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

Wydatki zostały zrealizowane w 93,9 % w stosunku do planu. 
Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,7 % natomiast wydatki inwestycyjnew 82,1 %.  

 

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

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,2 %.  

Wszystkie zadania w dziale rolnictwo zostały wykonane. Oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów lub 
brakiem potrzeb.  

dz.600 – Transport i łączność – 93 %. 

W/w dziale nie wykonano jednego zadania o nazwie:” przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1808 O DW 
409-Zdzieszowice,1444 o z drogą DW 423, 1443 O DW 423-DP 1444 w Zdzieszowicach”– dotacja dla powiatu. 

Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2010.Podyktowane jest to tym, iż nabór wniosków w ramach tzw.” 
Programu Schetyny” który odbył sie w roku 2009 dotyczył zadań , których realizacja została przewidziana w roku 
2010 i kolejnych.  
Pozostałe zadania w dziale transport zostały wykonane w całości a oszczędności powstały w wyniku 
przeprowadzonych przetargów lub brakiem potrzeb.  

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 66,1%.  

Wydatki bieżące wykonano w 74,8 %.  
Niższe wykonanie w § 4300, 4390,4430, 4590 związane jest m.in. tym , iż nie doszło do wykupu nieruchomości 

w Januszkowicach, których części gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego.  

W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane jest brakiem potrzeb oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku stosowania zapytań ofertowych na wykonanie poszczególnych usług.  

Wydatki majątkowe wykonano w 63,5 % .  
Wszystkie zadania w/w dziale zostały wykonane. W niższym % zostały wykorzystane środki przeznaczone na wykupy 

nieruchomości tj. w 19,2 % z uwagi m.in. na nie dojście do wykupu nieruchomości w Januszkowicach, których części 

gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego. Powodem niższego wykorzystania środków na zadaniu „ 
przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Filarskiego 27 na mieszkania socjalne pomimo , jego zrealizowania są 
oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej oraz otrzymania dotacji z Funduszu Dopłat

na realizacje w/w zadania.  

W pozostałych przypadkach na wykonanie mają wpływ oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych 
przetargów.  

dz.710 – Działalność usługowa – 0 %.  
Brak wykorzystania środków spowodowany jest brakiem potrzeb.  

dz.750 – Administracja publiczna – 94,3%.  

Realizacja zadań w\w dziale przebiegała zgodnie z planem oraz zgłaszanymi potrzebami.  

Środki na działalność Rady Miejskiej wykorzystane zostały w 95,5 % i były wykorzystywane zgodnie ze zgłaszanymi 

potrzebami.  

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 95,4 %, natomiast wydatki majątkowe w 95,1 %.  

 

Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowane były w sposób efektywny, 
celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych paragrafach środki to właśnie wynik prowadzonej 

oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Powodem niższego wykonania w § 4010, 4110 i 4120 było : 

1.rezygnacja pracownika z przejścia na wcześniejszą emeryturę i w związku z tym zaplanowane środki finansowe na 

odprawę emerytalną nie zostały wypłacone, 

2.zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o ¾ etatu w związku z koniecznością realizacji zadania zleconego gminie- 

podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Zatrudnienie pracownika nastąpiło dopiero w miesiącu 

październiku i na ½ etatu. 
3.dwumiesięczny wakat na stanowisku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, 

4.czteromiesięczny wakat na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego spowodowany tym, iż podczas dwóch 
kolejnych naborów nie zgłosił się kandydat spełniający obligatoryjne wymagania, zgodnie z ustawą o pracownikach 
samorządowych. Zatrudnienie na tym stanowisku nastąpiło w ramach awansu wewnętrznego.Nowy pracownik 

zatrudniony na wakat powstały w wyniku awansu wewnętrznego otrzymał niższe wynagrodzenie. 

5.oszczedności powstałe w § 4010 wpływają na niższe wykonanie w § 4110 i § 4120.  

 

Oszczędności w § 4210 powstały w związku z prowadzeniem oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej.  
Każdy dokonywany zakup był analizowany czy jest niezbędny a ponadto dokonywano rozeznania rynku poprzez 
zbieranie ofert i dokonywania wyboru najkorzystniejszych.  

 

W pozostałych rozdziałach, paragrafach brak wykonania lub niższe wykonanie spowodowane jest prowadzeniem 

oszczędnej gospodarki finansowej , brakiem potrzeb ( np.wydatki zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu wezwania 

do poboru, umowy partnerskie, podróże służbowe zagraniczne, tłumaczenia ) oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku przeprowadzonego przetargu dla zadania „ opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego dla 

projektu oraz studium wykonalności dla budowy publicznej sieci dostępu do Internetu w gminie Zdzieszowice”.  

dz.751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – 99,9 %.  

dz.752 – Obrona narodowa – 100%.  

dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 90,2 %.  

dz.756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z poborem 
– 72,9 %.  

Realizacja zadań w /w działach przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe 

oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz brak potrzeb ( np. monitoring miasta , 

zakup paliwa dla Policji, ObronaCywilna- zadania zlecone, zwrot urtraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udział
w akcjach, składki na Fundusz Pracy ).  

Zadanie inwestycyjne w dz.754 rozdz.75412 § 6050 o nazwie: „budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej 

( wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej oraz poprawa nośności konstrukcji dachowej ) zostało 

zrealizowane tylko w zakresie wykonania przyłącza oraz wewnętrznej instalacji gazowej. Wykonanie poprawy nośności

konstrukcji dachowej zostało przeniesione na rok 2010 ze względu na niewystarczające środki finansowe w budżecie 

2009r. na ten cel.  

Niższe wykonanie w dz.756 rozdz.75647 § 4300, § 4430 i § 4610 spowodowane jest tym , iż został zawyżony 

plan.Bardzo trudno jest zaplanować środki na egzekucję należności.  

Nie wiemy do ilu osób wyślemy upomnienia, tytuły wykonawcze. Plan został ustalony na podstawie szacunków 
i prognoz.  

dz.758 – Różne rozliczenia – 67,2 %.  

Wpłaty do budżetu państwa dokonywano zgodnie z planem natomiast nie wykorzystano środków z rezerwy, gdyż 
ograniczano wydatki ponieważ szukano oszczędności .  

dz.801 – Oświata i wychowanie – 98,1 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej, brak potrzeb oraz przeprowadzanie przetargów.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez BA-E O w Zdzieszowicach.  

dz.851 – Ochrona zdrowia – 85,6 %.  

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem wydatków.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania w rozdziale 85153 i 85154 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.  

Nie wykorzystano środków przeznaczonych na zadanie zlecone w dz.851 rozdz.85195. Jak wynika z wyjaśnień 
udzielonych przez MGOPS, brak wykonania spowodowany jest brakiem jasnych wytycznych z Urzędu 

Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w paragrafu.  

dz. 852 – Pomoc Społeczna – 96,5 %.  

Realizacja zadań w /w dziale przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe oszczędności to

wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz braku potrzeb. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach 

jest następujące: 

1.Środki przeznaczone na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zostały wykorzystane w 87,8 %. Powodem tego 
jest to, iż zatrudnienie pracownika z powodu braku chętnych nastąpiło dopiero w połowie czerwca.  

2.Środki w rozdz.85213 - zadania zlecone zostały wykorzystane tylko w 87,7 %.Powyższe wykonanie spowodowane 

jest zawyżeniem planu . Pracownicy Ośrodka nie są w stanie ostatecznie przewidzieć liczby osób wymagających tej 

formy pomocy. Zgonświadczeniobiorców, uchylenie decyzji, zmniejszanie kwot przyznanych zasiłków miało wpływ na 

niższe wykonanie w/w rozdziale.  

3.wykonanie w rozdz.85219 wynosi 88,6%. Powodem takiego wykonania jest m.in.:-zwiększenie planu na 

wynagrodzenia na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych. Urząd Pracy dokonał zwrotu części wydatków,-
zawyżenie planu :część wydatków :zakupy, usługi świadczone na potrzeby projektu pn. ”Podnoszenie kwalifikacji 

klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy” były finansowane ze środków unijnych.  
4.W 88,7% zostały wykorzystane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Powód takiego wykonania to efekty 
działań pracownika. Znajomość środowiska pozwala na dogłębne analizowanie konkretnych, a niejednokrotnie 
wątpliwych przypadków. Składane przez wnioskodawców deklaracje nie posiadają czasami odniesienia do stanu 

faktycznego np. ukrywane są dochody zdobyte z prac dorywczych i prac podejmowanych za granicą, świadczeń 
rodzinnych, alimentów. Również stan majątkowy nierzadko jest niezgodny ze stanem faktycznym. Podane przykłady 

doprowadziły do odmowy jak też obniżenia kwot przyznanych dodatków mieszkaniowych.  

w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98,5 %.  

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka wykonane zostały w 98,5 % .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 zostały wykorzystane w 100% 
i zgodnie z podpisanymi umowami.  
Powstałe oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb.  

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 84,5 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb . Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do 

niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez 

BA-EO w Zdzieszowicach”.  
Nie wykorzystano środków z dotacji otrzymanych na dofinansowanie zakupu podręczników tzw. wyprawka szkolna . 
Takie wykorzystanie środków było związane z mniejszą ilością osób, które kwalifikowały się do dofinansowania.  

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88,5 %.  

Wydatki bieżące w/w dziale zostały wykorzystane w 89 %. natomiast wydatki majątkowe w 87,5 %.  
Wszystkie zadania zaplanowane w budżecie zostały wykonane. Środki finansowe wydatkowane były w sposób 
efektywny, celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych rozdziałach i paragrafach niewykorzystane 
środki to właśnie wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Na powstałe oszczędności miały wpływ:  

- przeprowadzone przetargi  

- modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne,  

-braku potrzeb ( np. nadzory i ogłoszenia w prasie , wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt ) 
-uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych z ulic do cieków wodnych. Spowodowało 

to, iż wysokość opłat za korzystanie ze środowiska uległa zmniejszeniu.  

Przekazywanie środków do spółki WiK na dopłaty do cen wody i kanalizacji następowało sukcesywnie na podstawie 

przedłożonych przez Spółkę rozliczeń.  
Przekazywanie dotacji celowej dla ZGKiM następowało sukcesywnie na podstawie przedstawianych przez zakład 

rozliczeń . Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonej przez ZGKiM procedury przetargowej.  

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 88,3 %.  

dz.926 – Kultura fizyczna i sport – 99,9%.  

 

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 były przekazywane zgodnie z podpisanymi umowami.  
Środki w dz.921 rozdz.92195 § 6050 na wykonanie sali spotkań-świetlicy na osiedlu Kaczorownia zostały 

wykorzystane w 4,9 %.Wykonano tylko dokumentację projektową. Realizacja zadania została przeniesiona na 2010r. 

ze względu na opóźnienia powstałe na etapie projektowania z winy projektanta za co naliczone zostały oraz pobrane 

kary umowne zgodnie z zawartą umową. Powstałe opóźnienie uniemożliwiło realizację zadania w 2009r. ze względu na 

zbyt małą ilość czasu powstałą do końca roku budżetowego.  

Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jasionej na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkowym 
obrazie została przekazana zgodnie z podpisaną umową.  

W wyniku w/ w działań i tak zrealizowanego budżetu wynik budżetowy gminy Zdzieszowice za 2009r. zamknął się
nadwyżką budżetową w wysokości 7.252.959,42 zł .  

 

Stan zobowiązań wymagalnych gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudzień 2009r. wynosi : 211,49zł. w tym:  
1.Urząd Miejski – 103,50 zł.  
Na powyższe zobowiązania składają się następujące kwoty:  

1)102,50 zł – niewypłacony dodatek mieszkaniowy. Osoba nie stawiła się w terminie po odbiór dodatku.  
2) 1 zł – niedopłata w podatku dochodowym od osób fizycznych  
2.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 – 28 zł – jest to zobowiązanie z tytułu zakupionych książek, faktura została 

dostarczona do księgowości po terminie płatności.  

3.Publiczne Gimnazjum – 79.99 zł -faktura za prenumeratę czasopisma , która wpłynęła do księgowości po terminie 

płatności.  

 

Rady Sołeckie oraz Samorządy Mieszkańców w 2009r. środki wykorzystaływ 99,6 % w stosunku do planu.  
Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w załączeniu.  

 

Podstawowe relacje liczbowe z wykonania budżetu zestawiono w powyższej tabeli :  

 

Do sprawozdania opisowego za 2009 r. dołączam sprawozdanie : 

1.o przebiegu wykonania budżetu : 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 wraz z objaśnieniami  

3.z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych dla rad sołeckich i samorządów mieszkańców  
4. z udzielonych w 2009r. zamówień publicznych  

 

Zdzieszowice, dnia 15 marca 2010r.  

Opracowała:  

Zdzisława Krukowska  

BURMISTRZ

Dieter Przewdzing

lp. Treść Plan Wykonanie % 

1 2 3 4 5 

1 Dochody ogółem 40569218,35 47311264,41 116,6

2 Przychody 2110282,00 2110282,96 100,0

3 Wydatki ogółem 42679500,35 40058304,99 93,9

4 Wynik budżetowy za 2009r. --- 7252959,42 

(1-3)

5 Skumulowana nadwyżka na 31.12.2009r. --- 2110282,96

6 Wynik --- 9363242,38  

(4+5)
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SPRAWOZDANIE  

 

OBJAŚNIENIA  

do wykonania budżetu Miasta i Gminy  
Zdzieszowice za 2009r. 

 

Dochody za 2009r. zostały wykonane w 116,6 % w stosunku do planu.  
Decyzjami uprawnionych organów gminy dotyczących obniżenia górnych stawek podatków, udzielających ulg 

i zwolnień , odroczeń i umorzeń uszczuplono dochody budżetowe o 1.849.623 zł, w tym: skutki obniżenia górnych 
stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 1.771.978 zł, natomiast skutki udzielonych przez 

Burmistrza odroczeń, umorzeń wynoszą 77.645 zł.  

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszą : 1.007.556 zł , co stanowi 2,1 % należnych dochodów 
budżetowych w 2010r. w tym :  

1.w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą : 22.814 zł.  

2.w dochodach realizowanych przez tutejszy Urząd zaległości wynoszą : 984.742 zł. w tym :  

 

1) zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego : 610.021 zł  
2)zaległości w odsetkach wynoszą : 16.111 zł  

Największe zaległości występują :  
1.w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 91.686 zł, co stanowi 9,1 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości dotyczą:  

 

1)rozdz.01010 § 0970 – 57.118 zł – zaległość na podstawie noty księgowej z dnia 4.11.2009r. wystawionej firmie 
projektowej Sp.z o.o z Opola tytułem dodatkowych nakładów poniesionych przez Gminę Zdzieszowice na realizację 
zadania „wykonanie kanalizacji sanitarnej w Rozwadzy- etap I”. Obecnie sprawą zajmuje się Radca Prawny Urzędu , 

który jest w trakcie pisania pozwu skierowania sprawy na drogę sądową.  
2)rozdz.01095 § 0970 – 29.480zł – zaległość firmy projektowej z Opola, dotyczy zadania: „wykonanie dokumentacji 

technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice na podstawie posiadanej koncepcji”.  
-Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 15.06.2009r.-uprawomocnił się dnia 31.07.2009r.  

-Klauzula Wykonalności nadana dnia 18.09.2009r.  

-30.11.2009r. Radca Prawny skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego w Opolu.  
Od w /w zadłużenia zaległość w odsetkach wynosi : 5.077 zł.  

 

2.w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25.062 zł, co stanowi 2,5 % zaległości ogółem.  

1)W wieczystym użytkowaniu nieruchomości zaległości wynoszą : 978 zł. Są to zaległości 12 osób, z czego: na kwotę 
78 zł postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne, na kwotę 114 zł wysłano wezwania do zapłaty, pozostała kwota 

zaległości tj. 786 zł jest w trakcie wyjaśniania( zgon, zmiana miejsca pobytu, wyjazd za granicę).  
2)W dzierżawie gruntów zaległości wynoszą : 10.594 zł. Są to zaległości 13 osób. Na kwotę 8.254 zł toczy się 
postępowanie egzekucyjne . Na kwotę 1.015 zł zostały do dłużników wysłane ostateczne wezwania do zapłaty. 

Pozostała zaległość tj. kwota 1.325 zł została wpłacona w 2010r.  
3)W najmie lokali użytkowych zaległości wynoszą :1.181 zł. Jest to zaległość 2 osób, w stosunku do 1 osoby na kwotę
1.160 zł toczone jest postępowanie egzekucyjne. Pozostała kwota zaległości tj.21 zł została wpłacona w 2010r.  
4)przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności zaległość wynosi 416 zł.Powyższa zaległość została 

wpłacona w 2010r.  
5) sprzedaż mienia komunalnego na raty zaległość wynosi 1.677 zł. Wysłano ostateczne wezwanie do zapłaty. 

W przypadku braku zapłaty zostanie przygotowany wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 

Od w /w zadłużeń zaległości w odsetkach wynoszą : 10.216 zł.  

 

3.w dz.750 – Administracja publiczna – 4.850 zł, co stanowi 0,5 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości występują w mandatach. Na kwotę 4.031 zł wystawiono tytuły wykonawcze . Kwota 819 zł 
została wpłacona w 2010r.  

 

4.w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28.956 zł, co stanowi 2,9 % zaległości ogółem. 

Powyższa zaległość stanowi zaległość jednej firmy z tytułu zwłoki za usunięcie usterek zawartych w protokole odbioru 
zadania inwestycyjnego o nazwie „modernizacja systemu monitoringu”.  
-nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 27.07.2009r., 
-klauzula wykonalności nadano dnia 23.10.2009r., 

-30.11.2009r. Radca Prawny Urzędu skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego 

w Katowicach.  

 

5.w dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej – 241.653 zł, co stanowi 24 % zaległości ogółem .  

 

1)w rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległości wynoszą : 22.601 zł, co stanowi 

2,2 % zaległości ogółem.  

Zaległości powyższe występują w podatku od działalności gospodarczej osóbfizycznych, 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 : 17.207 zł, co stanowi 1,7 

% zaległości ogółem .  

Zaległość w podatku od nieruchomości wynosi : 17.193 zł. W 2010r. wpłacono 131 zł , na kwotę : 14.959 zł 
wystawiono tytuły wykonawcze, na kwotę 308 zł komornik zwrócił tytuły gdyż pod wskazanym adresem wskazana 

spółka nie prowadzi działalności, na kwotę 467 zł wysłano upomnienia. Pozostała kwota zaległości tj.1.328 zł jest 

w trakcie wyjaśnienia : kwota 1.256 zł została zgłoszona u Komornika Sądowego. Czekamy na wpłatę. W przypadku 
braku wpłaty po zakończeniu egzekucji prowadzonej z nieruchomości zostanie wystawiony na całą kwotę zaległości 

tytuł egzekucyjny.  

 

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 : 201.822 zł, co 

stanowi 20 % zaległości ogółem . 

Największe zaległości występują :  

 

a) w podatku leśnym, rolnym i w podatku od nieruchomości – 193.365 zł. w tym zaległości z łącznego zobowiązania 

pieniężnego wynoszą : 148.432 zł; w podatku rolnym: 4.743 zł; w podatku leśnym : 54 zł; w podatku od 
nieruchomości : 40.136 zł.  
Do 28 lutego br. została wpłacona kwota : 12.291 zł. ,na kwotę 90.105 zł wystawiono tytuły wykonawcze , z czego 
w 2010r. komornik z powodu bezskutecznej egzekucji dokonał zwrotu tytułów na kwotę 1.045 zł.  
Na kwotę 6.068 zł wstrzymano egzekucję z powodu złożenia przez podatnika podania o rozłożeniu zaległości na raty, 

na kwotę 7.526zł. dokonano odpisu. Na kwotę 980 zł zostały wysłane upomnienia, na kwotę 69.066 zł zostały 

wysłane wnioski o założenie hipoteki.  

Pozostałe zaległości tj. 7.329 zł są w trakcie wyjaśniania lub nie do ściągnięcia ( np. ustalanie miejsca pobytu, zgon 

podatnika, podatnik przebywa za granicą, zaległości powstałe w wyniku niedopłaty.)  

 

b) zaległości z podatków zniesionych ( § 0560 )– 5.739 zł., w tym: 
-w podatku od posiadania psa – 983 zł.  
Na powyższą kwotę wystawiono tytuły wykonawcze , z czego komornik zwrócił tytuły na kwotę 833 zł z powodu 
nieściągalności . 

-zaległości przeniesione do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie – 4.756 zł, w tym: zaległości w podatki od
posiadania psa 63 zł i 4.693 zł w podatku od nieruchomości.  

 

c) w podatku od środków transportowych – 1.719 zł.  
Na całą zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze , komornik wpłacił 702 zł.  
Zaległości w odsetkach wynoszą : 6 zł.  

 

6.w dz.801 – Oświata i wychowanie - zaległości wynoszą 2.316 zł.  
Wyjaśnienie w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009r. obsługiwanych przez BAEO 

w Zdzieszowicach.  

 

7. w dz.852 rozdz.85212 – opieka społeczna – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaległości wynoszą 612.765 zł , co stanowi 60,8 % 

zaległości ogółem.  

 

Z w/w kwoty 99,6 % tj. 610.021 zł są to zaległości z tytułu : 

1) zaliczek alimentacyjnych – 469.021 zł 
2)świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 141.000 zł.  
Według wyjaśnień MGOPS na dzień 31.12.2009r.w ewidencji księgowej jest 82 dłużników w zakresie wypłaconych 

świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego , z tego:  
-dłużnicy alimentacyjni, dla których Burmistrz Zdzieszowic jest organem właściwym ze względu na ich miejsce 

zamieszkania – 33 osoby, 

-dłużnicy, którzy zamieszkują na terenie innych gmin – 15 osób, 
-dłużnicy, którzy przebywają za granicą – 7 osób, 
-dłużnicy, których miejsce pobytu nie jest znane – 18 osób,  
-dłużnicy przebywający w zakładach karnych – 9 osób.  

 

Ponadto z informacji od komorników sądowych i innych ośrodków, które wystąpiły do nas z wnioskiem o podjęcie 

działań wobec dłużników wynika , iż na terenie gminy Zdzieszowice zamieszkuje dodatkowo 19 dłużników, do 15 
z nich obecnie wysłano wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego.  

 

Wobec dłużników alimentacyjnych, których wierzycielki zamieszkują na terenie gminy Zdzieszowice podjęto 

następujące działania: 

1.wysłano zawiadomienie do dłużnika alimentacyjnego z informacją o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
osobom uprawnionym oraz o zadłużeniu wobec skarbu państwa – 61 szt., 

2.wystąpiono do organu właściwego dłużnika z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika – 51 szt., 

3.wystosowano pismo do referatu meldunkowego w Zdzieszowicach z zapytaniem o adres zamieszkania dłużnika – 

dotyczy 33 dłużników, 
4.wysłano wezwanie do dłużnika alimentacyjnego celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego – 42 szt., 

5.przeprowadzono z dłużnikiem wywiad alimentacyjny – 11 szt., 

6.przesłano do organu właściwego dłużnika informacje na temat wywiadu alimentacyjnego – 11 szt., 

7.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika – 28 szt., 

8.wysłano pismo do komornika sądowego o aktualnym adresie dłużnika – 12 szt., 

9.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o zajęcie wynagrodzenia dłużnika – 1 szt., 
10.wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie danych do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie, 
celem ustalenia adresu zamieszkania dłużników – 14 szt., 

11.wysłano upomnienia do dłużników celem uregulowania należności z Funduszu Alimentacyjnego – 2 szt., 
12.wystosowano wezwania do dłużników alimentacyjnych, celem zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący

pracy – 6 szt., 
13.wystapiono do Prokuratury z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie – 6 szt.,  
14.wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o zatrzymanie Prawa Jazdy – 6 szt., 
15.wystąpiono do Urzędu Pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową dłużników – 11 szt, 

16.wystąpiono do Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, celem ustalenia czy dłużnik jest osadzony 

w zakładzie karnym lub areszcie śledczym na terenie naszego kraju – 31 szt., 

17.wystąpiono do Komisariatu Policji w Zdzieszowicach celem przeprowadzenia kontroli meldunkowej – 13 szt., 

18.wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach czy dłużnik jest właścicielem czy też użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości – 15 szt., 

19.wystąpiono do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z zapytaniem czy dłużnik jest właścicielem, użytkownikiem

wieczystym nieruchomości, dla których założona została księga wieczysta – 51 szt., 

20.zgłoszenie dłużników do Krajowego Rejestru długów – 65 szt.  

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na dzień 31.12.2009r. w ewidencji księgowej figuruje 102

dłużników, w związku z wypłatą świadczeń w oparciu o ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej.  

Niejednokrotnie jednak ci sami dłużnicy występują również w związku z wypłatą świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego. Działania podjęte wobec dłużników z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu, skutkują po całkowitym 

zaspokojeniu należności z tego tytułu, spłatą należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych.  

 

Pozostałe zaległości w kwocie 2.744 zł dotyczą : 
-odsetek z tytułu zwłoki w spłacie niesłusznie pobranych świadczeń z zadań zleconych – 772 zł, dotyczy 3 dłużników. 
Wystąpiono do komornika skarbowego o ściągnięcie długu . Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch 
przypadkach , egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. Odnośnie trzeciej osoby planuje się w najbliższych dniach

wystąpić do komornika z zapytaniem, co ustalono, 
-niesłusznie pobranych świadczeń – 1.972 zł, wszczęto postępowanie. W jednym przypadku dłużnik poprosił 
dobrowolnie o rozłożenie na raty. Niemniej, ze względu na brak środków raty nie są spłacane, ani w terminach ani 
w wysokości ujętej w decyzji. We wszystkich przypadkach ponownie wystąpiono do komornika skarbowego 

o ściąganie długu.  

Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch przypadkach, egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. odnośnie 

trzeciego przypadku, planuje się w najbliższych dniach wystąpić do komornika z zapytaniem co ustalono.  

 

8.w dz.852 rozdz.85214 – pomoc społeczna-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe – 281 zł. 
Zaległości dotyczą:  
-odpłatności rodzin za pobyt ich członków w Domach Pomocy Społecznej. W wyniku weryfikacji sald kont 
kontrahentów stwierdzono niedopłatę w wysokości 59 zł.. Należność została uregulowana w 2010r.  
-niesłusznie pobrany zasiłek stały w wysokości 222 zł. Zasiłek został rozłożony na raty, które są spłacane w terminie 
i wysokości określonej w decyzji. Na dzień 8.03.2010r. niesłusznie pobrane świadczenie zostało spłacone.  

 

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach jest zróżnicowane.  

 

Najniższe wykonanie jest :  

 

1.w dz.700 rozdz.70005: § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 

78,3%.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym 

w prawo własności oraz zaległości.  

2.w dz.756 rozdz.75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej – 65,2 %  

3.w dz.756 rozdz.75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 39,3 %.  

4.dz.756 rozdz.75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn – 78 %.  

5.dz.756 rozdz.75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 74,4%.  

6.dz.756 rozdz.76518 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 0%  

 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

7.dz.851 rozdz.85195 § 2010 - 0 %.  
Z wyjaśnień udzielonych przez MGOPS wynika , iż brak wykonania spowodowany jestbrakiem jasnych wytycznych 

z Urzędu Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w 
paragrafu.  

 

8.w dz.852 rozdz.85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 87,7 %.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ : 

1)spadek liczby osób pobierających zasiłek stały, spowodowany zakończeniem ważności orzeczenia 

o niepełnosprawności, bądź uchyleniem decyzji w związku z opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
zgonem osób pobierających świadczenie. 

2)w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego, nastąpił spadek liczby osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 

z prawem do ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z faktem, iż w nowym okresie zasiłkowym, osoby nie podlegały 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż posiadały inny tytuł do ubezpieczenia.  

 

9.w dz.900 rozdz.90020 § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 29,6 %. 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

Wydatki zostały zrealizowane w 93,9 % w stosunku do planu. 
Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,7 % natomiast wydatki inwestycyjnew 82,1 %.  

 

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

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,2 %.  

Wszystkie zadania w dziale rolnictwo zostały wykonane. Oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów lub 
brakiem potrzeb.  

dz.600 – Transport i łączność – 93 %. 

W/w dziale nie wykonano jednego zadania o nazwie:” przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1808 O DW 
409-Zdzieszowice,1444 o z drogą DW 423, 1443 O DW 423-DP 1444 w Zdzieszowicach”– dotacja dla powiatu. 

Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2010.Podyktowane jest to tym, iż nabór wniosków w ramach tzw.” 
Programu Schetyny” który odbył sie w roku 2009 dotyczył zadań , których realizacja została przewidziana w roku 
2010 i kolejnych.  
Pozostałe zadania w dziale transport zostały wykonane w całości a oszczędności powstały w wyniku 
przeprowadzonych przetargów lub brakiem potrzeb.  

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 66,1%.  

Wydatki bieżące wykonano w 74,8 %.  
Niższe wykonanie w § 4300, 4390,4430, 4590 związane jest m.in. tym , iż nie doszło do wykupu nieruchomości 

w Januszkowicach, których części gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego.  

W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane jest brakiem potrzeb oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku stosowania zapytań ofertowych na wykonanie poszczególnych usług.  

Wydatki majątkowe wykonano w 63,5 % .  
Wszystkie zadania w/w dziale zostały wykonane. W niższym % zostały wykorzystane środki przeznaczone na wykupy 

nieruchomości tj. w 19,2 % z uwagi m.in. na nie dojście do wykupu nieruchomości w Januszkowicach, których części 

gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego. Powodem niższego wykorzystania środków na zadaniu „ 
przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Filarskiego 27 na mieszkania socjalne pomimo , jego zrealizowania są 
oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej oraz otrzymania dotacji z Funduszu Dopłat

na realizacje w/w zadania.  

W pozostałych przypadkach na wykonanie mają wpływ oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych 
przetargów.  

dz.710 – Działalność usługowa – 0 %.  
Brak wykorzystania środków spowodowany jest brakiem potrzeb.  

dz.750 – Administracja publiczna – 94,3%.  

Realizacja zadań w\w dziale przebiegała zgodnie z planem oraz zgłaszanymi potrzebami.  

Środki na działalność Rady Miejskiej wykorzystane zostały w 95,5 % i były wykorzystywane zgodnie ze zgłaszanymi 

potrzebami.  

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 95,4 %, natomiast wydatki majątkowe w 95,1 %.  

 

Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowane były w sposób efektywny, 
celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych paragrafach środki to właśnie wynik prowadzonej 

oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Powodem niższego wykonania w § 4010, 4110 i 4120 było : 

1.rezygnacja pracownika z przejścia na wcześniejszą emeryturę i w związku z tym zaplanowane środki finansowe na 

odprawę emerytalną nie zostały wypłacone, 

2.zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o ¾ etatu w związku z koniecznością realizacji zadania zleconego gminie- 

podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Zatrudnienie pracownika nastąpiło dopiero w miesiącu 

październiku i na ½ etatu. 
3.dwumiesięczny wakat na stanowisku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, 

4.czteromiesięczny wakat na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego spowodowany tym, iż podczas dwóch 
kolejnych naborów nie zgłosił się kandydat spełniający obligatoryjne wymagania, zgodnie z ustawą o pracownikach 
samorządowych. Zatrudnienie na tym stanowisku nastąpiło w ramach awansu wewnętrznego.Nowy pracownik 

zatrudniony na wakat powstały w wyniku awansu wewnętrznego otrzymał niższe wynagrodzenie. 

5.oszczedności powstałe w § 4010 wpływają na niższe wykonanie w § 4110 i § 4120.  

 

Oszczędności w § 4210 powstały w związku z prowadzeniem oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej.  
Każdy dokonywany zakup był analizowany czy jest niezbędny a ponadto dokonywano rozeznania rynku poprzez 
zbieranie ofert i dokonywania wyboru najkorzystniejszych.  

 

W pozostałych rozdziałach, paragrafach brak wykonania lub niższe wykonanie spowodowane jest prowadzeniem 

oszczędnej gospodarki finansowej , brakiem potrzeb ( np.wydatki zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu wezwania 

do poboru, umowy partnerskie, podróże służbowe zagraniczne, tłumaczenia ) oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku przeprowadzonego przetargu dla zadania „ opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego dla 

projektu oraz studium wykonalności dla budowy publicznej sieci dostępu do Internetu w gminie Zdzieszowice”.  

dz.751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – 99,9 %.  

dz.752 – Obrona narodowa – 100%.  

dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 90,2 %.  

dz.756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z poborem 
– 72,9 %.  

Realizacja zadań w /w działach przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe 

oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz brak potrzeb ( np. monitoring miasta , 

zakup paliwa dla Policji, ObronaCywilna- zadania zlecone, zwrot urtraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udział
w akcjach, składki na Fundusz Pracy ).  

Zadanie inwestycyjne w dz.754 rozdz.75412 § 6050 o nazwie: „budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej 

( wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej oraz poprawa nośności konstrukcji dachowej ) zostało 

zrealizowane tylko w zakresie wykonania przyłącza oraz wewnętrznej instalacji gazowej. Wykonanie poprawy nośności

konstrukcji dachowej zostało przeniesione na rok 2010 ze względu na niewystarczające środki finansowe w budżecie 

2009r. na ten cel.  

Niższe wykonanie w dz.756 rozdz.75647 § 4300, § 4430 i § 4610 spowodowane jest tym , iż został zawyżony 

plan.Bardzo trudno jest zaplanować środki na egzekucję należności.  

Nie wiemy do ilu osób wyślemy upomnienia, tytuły wykonawcze. Plan został ustalony na podstawie szacunków 
i prognoz.  

dz.758 – Różne rozliczenia – 67,2 %.  

Wpłaty do budżetu państwa dokonywano zgodnie z planem natomiast nie wykorzystano środków z rezerwy, gdyż 
ograniczano wydatki ponieważ szukano oszczędności .  

dz.801 – Oświata i wychowanie – 98,1 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej, brak potrzeb oraz przeprowadzanie przetargów.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez BA-E O w Zdzieszowicach.  

dz.851 – Ochrona zdrowia – 85,6 %.  

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem wydatków.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania w rozdziale 85153 i 85154 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.  

Nie wykorzystano środków przeznaczonych na zadanie zlecone w dz.851 rozdz.85195. Jak wynika z wyjaśnień 
udzielonych przez MGOPS, brak wykonania spowodowany jest brakiem jasnych wytycznych z Urzędu 

Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w paragrafu.  

dz. 852 – Pomoc Społeczna – 96,5 %.  

Realizacja zadań w /w dziale przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe oszczędności to

wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz braku potrzeb. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach 

jest następujące: 

1.Środki przeznaczone na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zostały wykorzystane w 87,8 %. Powodem tego 
jest to, iż zatrudnienie pracownika z powodu braku chętnych nastąpiło dopiero w połowie czerwca.  

2.Środki w rozdz.85213 - zadania zlecone zostały wykorzystane tylko w 87,7 %.Powyższe wykonanie spowodowane 

jest zawyżeniem planu . Pracownicy Ośrodka nie są w stanie ostatecznie przewidzieć liczby osób wymagających tej 

formy pomocy. Zgonświadczeniobiorców, uchylenie decyzji, zmniejszanie kwot przyznanych zasiłków miało wpływ na 

niższe wykonanie w/w rozdziale.  

3.wykonanie w rozdz.85219 wynosi 88,6%. Powodem takiego wykonania jest m.in.:-zwiększenie planu na 

wynagrodzenia na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych. Urząd Pracy dokonał zwrotu części wydatków,-
zawyżenie planu :część wydatków :zakupy, usługi świadczone na potrzeby projektu pn. ”Podnoszenie kwalifikacji 

klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy” były finansowane ze środków unijnych.  
4.W 88,7% zostały wykorzystane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Powód takiego wykonania to efekty 
działań pracownika. Znajomość środowiska pozwala na dogłębne analizowanie konkretnych, a niejednokrotnie 
wątpliwych przypadków. Składane przez wnioskodawców deklaracje nie posiadają czasami odniesienia do stanu 

faktycznego np. ukrywane są dochody zdobyte z prac dorywczych i prac podejmowanych za granicą, świadczeń 
rodzinnych, alimentów. Również stan majątkowy nierzadko jest niezgodny ze stanem faktycznym. Podane przykłady 

doprowadziły do odmowy jak też obniżenia kwot przyznanych dodatków mieszkaniowych.  

w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98,5 %.  

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka wykonane zostały w 98,5 % .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 zostały wykorzystane w 100% 
i zgodnie z podpisanymi umowami.  
Powstałe oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb.  

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 84,5 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb . Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do 

niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez 

BA-EO w Zdzieszowicach”.  
Nie wykorzystano środków z dotacji otrzymanych na dofinansowanie zakupu podręczników tzw. wyprawka szkolna . 
Takie wykorzystanie środków było związane z mniejszą ilością osób, które kwalifikowały się do dofinansowania.  

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88,5 %.  

Wydatki bieżące w/w dziale zostały wykorzystane w 89 %. natomiast wydatki majątkowe w 87,5 %.  
Wszystkie zadania zaplanowane w budżecie zostały wykonane. Środki finansowe wydatkowane były w sposób 
efektywny, celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych rozdziałach i paragrafach niewykorzystane 
środki to właśnie wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Na powstałe oszczędności miały wpływ:  

- przeprowadzone przetargi  

- modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne,  

-braku potrzeb ( np. nadzory i ogłoszenia w prasie , wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt ) 
-uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych z ulic do cieków wodnych. Spowodowało 

to, iż wysokość opłat za korzystanie ze środowiska uległa zmniejszeniu.  

Przekazywanie środków do spółki WiK na dopłaty do cen wody i kanalizacji następowało sukcesywnie na podstawie 

przedłożonych przez Spółkę rozliczeń.  
Przekazywanie dotacji celowej dla ZGKiM następowało sukcesywnie na podstawie przedstawianych przez zakład 

rozliczeń . Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonej przez ZGKiM procedury przetargowej.  

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 88,3 %.  

dz.926 – Kultura fizyczna i sport – 99,9%.  

 

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 były przekazywane zgodnie z podpisanymi umowami.  
Środki w dz.921 rozdz.92195 § 6050 na wykonanie sali spotkań-świetlicy na osiedlu Kaczorownia zostały 

wykorzystane w 4,9 %.Wykonano tylko dokumentację projektową. Realizacja zadania została przeniesiona na 2010r. 

ze względu na opóźnienia powstałe na etapie projektowania z winy projektanta za co naliczone zostały oraz pobrane 

kary umowne zgodnie z zawartą umową. Powstałe opóźnienie uniemożliwiło realizację zadania w 2009r. ze względu na 

zbyt małą ilość czasu powstałą do końca roku budżetowego.  

Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jasionej na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkowym 
obrazie została przekazana zgodnie z podpisaną umową.  

W wyniku w/ w działań i tak zrealizowanego budżetu wynik budżetowy gminy Zdzieszowice za 2009r. zamknął się
nadwyżką budżetową w wysokości 7.252.959,42 zł .  

 

Stan zobowiązań wymagalnych gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudzień 2009r. wynosi : 211,49zł. w tym:  
1.Urząd Miejski – 103,50 zł.  
Na powyższe zobowiązania składają się następujące kwoty:  

1)102,50 zł – niewypłacony dodatek mieszkaniowy. Osoba nie stawiła się w terminie po odbiór dodatku.  
2) 1 zł – niedopłata w podatku dochodowym od osób fizycznych  
2.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 – 28 zł – jest to zobowiązanie z tytułu zakupionych książek, faktura została 

dostarczona do księgowości po terminie płatności.  

3.Publiczne Gimnazjum – 79.99 zł -faktura za prenumeratę czasopisma , która wpłynęła do księgowości po terminie 

płatności.  

 

Rady Sołeckie oraz Samorządy Mieszkańców w 2009r. środki wykorzystaływ 99,6 % w stosunku do planu.  
Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w załączeniu.  

 

Podstawowe relacje liczbowe z wykonania budżetu zestawiono w powyższej tabeli :  

 

Do sprawozdania opisowego za 2009 r. dołączam sprawozdanie : 

1.o przebiegu wykonania budżetu : 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 wraz z objaśnieniami  

3.z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych dla rad sołeckich i samorządów mieszkańców  
4. z udzielonych w 2009r. zamówień publicznych  

 

Zdzieszowice, dnia 15 marca 2010r.  

Opracowała:  

Zdzisława Krukowska  

BURMISTRZ

Dieter Przewdzing

lp. Treść Plan Wykonanie % 

1 2 3 4 5 

1 Dochody ogółem 40569218,35 47311264,41 116,6

2 Przychody 2110282,00 2110282,96 100,0

3 Wydatki ogółem 42679500,35 40058304,99 93,9

4 Wynik budżetowy za 2009r. --- 7252959,42 

(1-3)

5 Skumulowana nadwyżka na 31.12.2009r. --- 2110282,96

6 Wynik --- 9363242,38  

(4+5)
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SPRAWOZDANIE  

 

OBJAŚNIENIA  

do wykonania budżetu Miasta i Gminy  
Zdzieszowice za 2009r. 

 

Dochody za 2009r. zostały wykonane w 116,6 % w stosunku do planu.  
Decyzjami uprawnionych organów gminy dotyczących obniżenia górnych stawek podatków, udzielających ulg 

i zwolnień , odroczeń i umorzeń uszczuplono dochody budżetowe o 1.849.623 zł, w tym: skutki obniżenia górnych 
stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 1.771.978 zł, natomiast skutki udzielonych przez 

Burmistrza odroczeń, umorzeń wynoszą 77.645 zł.  

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszą : 1.007.556 zł , co stanowi 2,1 % należnych dochodów 
budżetowych w 2010r. w tym :  

1.w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą : 22.814 zł.  

2.w dochodach realizowanych przez tutejszy Urząd zaległości wynoszą : 984.742 zł. w tym :  

 

1) zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego : 610.021 zł  
2)zaległości w odsetkach wynoszą : 16.111 zł  

Największe zaległości występują :  
1.w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 91.686 zł, co stanowi 9,1 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości dotyczą:  

 

1)rozdz.01010 § 0970 – 57.118 zł – zaległość na podstawie noty księgowej z dnia 4.11.2009r. wystawionej firmie 
projektowej Sp.z o.o z Opola tytułem dodatkowych nakładów poniesionych przez Gminę Zdzieszowice na realizację 
zadania „wykonanie kanalizacji sanitarnej w Rozwadzy- etap I”. Obecnie sprawą zajmuje się Radca Prawny Urzędu , 

który jest w trakcie pisania pozwu skierowania sprawy na drogę sądową.  
2)rozdz.01095 § 0970 – 29.480zł – zaległość firmy projektowej z Opola, dotyczy zadania: „wykonanie dokumentacji 

technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice na podstawie posiadanej koncepcji”.  
-Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 15.06.2009r.-uprawomocnił się dnia 31.07.2009r.  

-Klauzula Wykonalności nadana dnia 18.09.2009r.  

-30.11.2009r. Radca Prawny skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego w Opolu.  
Od w /w zadłużenia zaległość w odsetkach wynosi : 5.077 zł.  

 

2.w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25.062 zł, co stanowi 2,5 % zaległości ogółem.  

1)W wieczystym użytkowaniu nieruchomości zaległości wynoszą : 978 zł. Są to zaległości 12 osób, z czego: na kwotę 
78 zł postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne, na kwotę 114 zł wysłano wezwania do zapłaty, pozostała kwota 

zaległości tj. 786 zł jest w trakcie wyjaśniania( zgon, zmiana miejsca pobytu, wyjazd za granicę).  
2)W dzierżawie gruntów zaległości wynoszą : 10.594 zł. Są to zaległości 13 osób. Na kwotę 8.254 zł toczy się 
postępowanie egzekucyjne . Na kwotę 1.015 zł zostały do dłużników wysłane ostateczne wezwania do zapłaty. 

Pozostała zaległość tj. kwota 1.325 zł została wpłacona w 2010r.  
3)W najmie lokali użytkowych zaległości wynoszą :1.181 zł. Jest to zaległość 2 osób, w stosunku do 1 osoby na kwotę
1.160 zł toczone jest postępowanie egzekucyjne. Pozostała kwota zaległości tj.21 zł została wpłacona w 2010r.  
4)przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności zaległość wynosi 416 zł.Powyższa zaległość została 

wpłacona w 2010r.  
5) sprzedaż mienia komunalnego na raty zaległość wynosi 1.677 zł. Wysłano ostateczne wezwanie do zapłaty. 

W przypadku braku zapłaty zostanie przygotowany wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 

Od w /w zadłużeń zaległości w odsetkach wynoszą : 10.216 zł.  

 

3.w dz.750 – Administracja publiczna – 4.850 zł, co stanowi 0,5 % zaległości ogółem. 

Powyższe zaległości występują w mandatach. Na kwotę 4.031 zł wystawiono tytuły wykonawcze . Kwota 819 zł 
została wpłacona w 2010r.  

 

4.w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28.956 zł, co stanowi 2,9 % zaległości ogółem. 

Powyższa zaległość stanowi zaległość jednej firmy z tytułu zwłoki za usunięcie usterek zawartych w protokole odbioru 
zadania inwestycyjnego o nazwie „modernizacja systemu monitoringu”.  
-nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 27.07.2009r., 
-klauzula wykonalności nadano dnia 23.10.2009r., 

-30.11.2009r. Radca Prawny Urzędu skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego 

w Katowicach.  

 

5.w dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej – 241.653 zł, co stanowi 24 % zaległości ogółem .  

 

1)w rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległości wynoszą : 22.601 zł, co stanowi 

2,2 % zaległości ogółem.  

Zaległości powyższe występują w podatku od działalności gospodarczej osóbfizycznych, 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 : 17.207 zł, co stanowi 1,7 

% zaległości ogółem .  

Zaległość w podatku od nieruchomości wynosi : 17.193 zł. W 2010r. wpłacono 131 zł , na kwotę : 14.959 zł 
wystawiono tytuły wykonawcze, na kwotę 308 zł komornik zwrócił tytuły gdyż pod wskazanym adresem wskazana 

spółka nie prowadzi działalności, na kwotę 467 zł wysłano upomnienia. Pozostała kwota zaległości tj.1.328 zł jest 

w trakcie wyjaśnienia : kwota 1.256 zł została zgłoszona u Komornika Sądowego. Czekamy na wpłatę. W przypadku 
braku wpłaty po zakończeniu egzekucji prowadzonej z nieruchomości zostanie wystawiony na całą kwotę zaległości 

tytuł egzekucyjny.  

 

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 : 201.822 zł, co 

stanowi 20 % zaległości ogółem . 

Największe zaległości występują :  

 

a) w podatku leśnym, rolnym i w podatku od nieruchomości – 193.365 zł. w tym zaległości z łącznego zobowiązania 

pieniężnego wynoszą : 148.432 zł; w podatku rolnym: 4.743 zł; w podatku leśnym : 54 zł; w podatku od 
nieruchomości : 40.136 zł.  
Do 28 lutego br. została wpłacona kwota : 12.291 zł. ,na kwotę 90.105 zł wystawiono tytuły wykonawcze , z czego 
w 2010r. komornik z powodu bezskutecznej egzekucji dokonał zwrotu tytułów na kwotę 1.045 zł.  
Na kwotę 6.068 zł wstrzymano egzekucję z powodu złożenia przez podatnika podania o rozłożeniu zaległości na raty, 

na kwotę 7.526zł. dokonano odpisu. Na kwotę 980 zł zostały wysłane upomnienia, na kwotę 69.066 zł zostały 

wysłane wnioski o założenie hipoteki.  

Pozostałe zaległości tj. 7.329 zł są w trakcie wyjaśniania lub nie do ściągnięcia ( np. ustalanie miejsca pobytu, zgon 

podatnika, podatnik przebywa za granicą, zaległości powstałe w wyniku niedopłaty.)  

 

b) zaległości z podatków zniesionych ( § 0560 )– 5.739 zł., w tym: 
-w podatku od posiadania psa – 983 zł.  
Na powyższą kwotę wystawiono tytuły wykonawcze , z czego komornik zwrócił tytuły na kwotę 833 zł z powodu 
nieściągalności . 

-zaległości przeniesione do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie – 4.756 zł, w tym: zaległości w podatki od
posiadania psa 63 zł i 4.693 zł w podatku od nieruchomości.  

 

c) w podatku od środków transportowych – 1.719 zł.  
Na całą zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze , komornik wpłacił 702 zł.  
Zaległości w odsetkach wynoszą : 6 zł.  

 

6.w dz.801 – Oświata i wychowanie - zaległości wynoszą 2.316 zł.  
Wyjaśnienie w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009r. obsługiwanych przez BAEO 

w Zdzieszowicach.  

 

7. w dz.852 rozdz.85212 – opieka społeczna – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaległości wynoszą 612.765 zł , co stanowi 60,8 % 

zaległości ogółem.  

 

Z w/w kwoty 99,6 % tj. 610.021 zł są to zaległości z tytułu : 

1) zaliczek alimentacyjnych – 469.021 zł 
2)świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 141.000 zł.  
Według wyjaśnień MGOPS na dzień 31.12.2009r.w ewidencji księgowej jest 82 dłużników w zakresie wypłaconych 

świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego , z tego:  
-dłużnicy alimentacyjni, dla których Burmistrz Zdzieszowic jest organem właściwym ze względu na ich miejsce 

zamieszkania – 33 osoby, 

-dłużnicy, którzy zamieszkują na terenie innych gmin – 15 osób, 
-dłużnicy, którzy przebywają za granicą – 7 osób, 
-dłużnicy, których miejsce pobytu nie jest znane – 18 osób,  
-dłużnicy przebywający w zakładach karnych – 9 osób.  

 

Ponadto z informacji od komorników sądowych i innych ośrodków, które wystąpiły do nas z wnioskiem o podjęcie 

działań wobec dłużników wynika , iż na terenie gminy Zdzieszowice zamieszkuje dodatkowo 19 dłużników, do 15 
z nich obecnie wysłano wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego.  

 

Wobec dłużników alimentacyjnych, których wierzycielki zamieszkują na terenie gminy Zdzieszowice podjęto 

następujące działania: 

1.wysłano zawiadomienie do dłużnika alimentacyjnego z informacją o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
osobom uprawnionym oraz o zadłużeniu wobec skarbu państwa – 61 szt., 

2.wystąpiono do organu właściwego dłużnika z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika – 51 szt., 

3.wystosowano pismo do referatu meldunkowego w Zdzieszowicach z zapytaniem o adres zamieszkania dłużnika – 

dotyczy 33 dłużników, 
4.wysłano wezwanie do dłużnika alimentacyjnego celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego – 42 szt., 

5.przeprowadzono z dłużnikiem wywiad alimentacyjny – 11 szt., 

6.przesłano do organu właściwego dłużnika informacje na temat wywiadu alimentacyjnego – 11 szt., 

7.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika – 28 szt., 

8.wysłano pismo do komornika sądowego o aktualnym adresie dłużnika – 12 szt., 

9.wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o zajęcie wynagrodzenia dłużnika – 1 szt., 
10.wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie danych do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie, 
celem ustalenia adresu zamieszkania dłużników – 14 szt., 

11.wysłano upomnienia do dłużników celem uregulowania należności z Funduszu Alimentacyjnego – 2 szt., 
12.wystosowano wezwania do dłużników alimentacyjnych, celem zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący

pracy – 6 szt., 
13.wystapiono do Prokuratury z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie – 6 szt.,  
14.wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o zatrzymanie Prawa Jazdy – 6 szt., 
15.wystąpiono do Urzędu Pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową dłużników – 11 szt, 

16.wystąpiono do Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, celem ustalenia czy dłużnik jest osadzony 

w zakładzie karnym lub areszcie śledczym na terenie naszego kraju – 31 szt., 

17.wystąpiono do Komisariatu Policji w Zdzieszowicach celem przeprowadzenia kontroli meldunkowej – 13 szt., 

18.wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach czy dłużnik jest właścicielem czy też użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości – 15 szt., 

19.wystąpiono do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z zapytaniem czy dłużnik jest właścicielem, użytkownikiem

wieczystym nieruchomości, dla których założona została księga wieczysta – 51 szt., 

20.zgłoszenie dłużników do Krajowego Rejestru długów – 65 szt.  

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na dzień 31.12.2009r. w ewidencji księgowej figuruje 102

dłużników, w związku z wypłatą świadczeń w oparciu o ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej.  

Niejednokrotnie jednak ci sami dłużnicy występują również w związku z wypłatą świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego. Działania podjęte wobec dłużników z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu, skutkują po całkowitym 

zaspokojeniu należności z tego tytułu, spłatą należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych.  

 

Pozostałe zaległości w kwocie 2.744 zł dotyczą : 
-odsetek z tytułu zwłoki w spłacie niesłusznie pobranych świadczeń z zadań zleconych – 772 zł, dotyczy 3 dłużników. 
Wystąpiono do komornika skarbowego o ściągnięcie długu . Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch 
przypadkach , egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. Odnośnie trzeciej osoby planuje się w najbliższych dniach

wystąpić do komornika z zapytaniem, co ustalono, 
-niesłusznie pobranych świadczeń – 1.972 zł, wszczęto postępowanie. W jednym przypadku dłużnik poprosił 
dobrowolnie o rozłożenie na raty. Niemniej, ze względu na brak środków raty nie są spłacane, ani w terminach ani 
w wysokości ujętej w decyzji. We wszystkich przypadkach ponownie wystąpiono do komornika skarbowego 

o ściąganie długu.  

Na dzień 8.03.2010r. ustalono, iż w dwóch przypadkach, egzekucja w dalszym ciągu jest bezskuteczna. odnośnie 

trzeciego przypadku, planuje się w najbliższych dniach wystąpić do komornika z zapytaniem co ustalono.  

 

8.w dz.852 rozdz.85214 – pomoc społeczna-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe – 281 zł. 
Zaległości dotyczą:  
-odpłatności rodzin za pobyt ich członków w Domach Pomocy Społecznej. W wyniku weryfikacji sald kont 
kontrahentów stwierdzono niedopłatę w wysokości 59 zł.. Należność została uregulowana w 2010r.  
-niesłusznie pobrany zasiłek stały w wysokości 222 zł. Zasiłek został rozłożony na raty, które są spłacane w terminie 
i wysokości określonej w decyzji. Na dzień 8.03.2010r. niesłusznie pobrane świadczenie zostało spłacone.  

 

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach jest zróżnicowane.  

 

Najniższe wykonanie jest :  

 

1.w dz.700 rozdz.70005: § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 

78,3%.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym 

w prawo własności oraz zaległości.  

2.w dz.756 rozdz.75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej – 65,2 %  

3.w dz.756 rozdz.75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 39,3 %.  

4.dz.756 rozdz.75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn – 78 %.  

5.dz.756 rozdz.75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 74,4%.  

6.dz.756 rozdz.76518 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 0%  

 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

7.dz.851 rozdz.85195 § 2010 - 0 %.  
Z wyjaśnień udzielonych przez MGOPS wynika , iż brak wykonania spowodowany jestbrakiem jasnych wytycznych 

z Urzędu Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w 
paragrafu.  

 

8.w dz.852 rozdz.85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 87,7 %.  

Na powyższe wykonanie ma wpływ : 

1)spadek liczby osób pobierających zasiłek stały, spowodowany zakończeniem ważności orzeczenia 

o niepełnosprawności, bądź uchyleniem decyzji w związku z opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
zgonem osób pobierających świadczenie. 

2)w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego, nastąpił spadek liczby osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 

z prawem do ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z faktem, iż w nowym okresie zasiłkowym, osoby nie podlegały 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż posiadały inny tytuł do ubezpieczenia.  

 

9.w dz.900 rozdz.90020 § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 29,6 %. 

Podstawą do ustalenia planu na 2009r. było wykonanie z 2008r. Jest to planowanie na podstawie szacunków 
i prognoz.  
Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.  

 

Wydatki zostały zrealizowane w 93,9 % w stosunku do planu. 
Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,7 % natomiast wydatki inwestycyjnew 82,1 %.  

 

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

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,2 %.  

Wszystkie zadania w dziale rolnictwo zostały wykonane. Oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów lub 
brakiem potrzeb.  

dz.600 – Transport i łączność – 93 %. 

W/w dziale nie wykonano jednego zadania o nazwie:” przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1808 O DW 
409-Zdzieszowice,1444 o z drogą DW 423, 1443 O DW 423-DP 1444 w Zdzieszowicach”– dotacja dla powiatu. 

Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2010.Podyktowane jest to tym, iż nabór wniosków w ramach tzw.” 
Programu Schetyny” który odbył sie w roku 2009 dotyczył zadań , których realizacja została przewidziana w roku 
2010 i kolejnych.  
Pozostałe zadania w dziale transport zostały wykonane w całości a oszczędności powstały w wyniku 
przeprowadzonych przetargów lub brakiem potrzeb.  

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 66,1%.  

Wydatki bieżące wykonano w 74,8 %.  
Niższe wykonanie w § 4300, 4390,4430, 4590 związane jest m.in. tym , iż nie doszło do wykupu nieruchomości 

w Januszkowicach, których części gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego.  

W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane jest brakiem potrzeb oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku stosowania zapytań ofertowych na wykonanie poszczególnych usług.  

Wydatki majątkowe wykonano w 63,5 % .  
Wszystkie zadania w/w dziale zostały wykonane. W niższym % zostały wykorzystane środki przeznaczone na wykupy 

nieruchomości tj. w 19,2 % z uwagi m.in. na nie dojście do wykupu nieruchomości w Januszkowicach, których części 

gruntu zostały zajęte przez drogę transportu rolnego. Powodem niższego wykorzystania środków na zadaniu „ 
przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Filarskiego 27 na mieszkania socjalne pomimo , jego zrealizowania są 
oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej oraz otrzymania dotacji z Funduszu Dopłat

na realizacje w/w zadania.  

W pozostałych przypadkach na wykonanie mają wpływ oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych 
przetargów.  

dz.710 – Działalność usługowa – 0 %.  
Brak wykorzystania środków spowodowany jest brakiem potrzeb.  

dz.750 – Administracja publiczna – 94,3%.  

Realizacja zadań w\w dziale przebiegała zgodnie z planem oraz zgłaszanymi potrzebami.  

Środki na działalność Rady Miejskiej wykorzystane zostały w 95,5 % i były wykorzystywane zgodnie ze zgłaszanymi 

potrzebami.  

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 95,4 %, natomiast wydatki majątkowe w 95,1 %.  

 

Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowane były w sposób efektywny, 
celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych paragrafach środki to właśnie wynik prowadzonej 

oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Powodem niższego wykonania w § 4010, 4110 i 4120 było : 

1.rezygnacja pracownika z przejścia na wcześniejszą emeryturę i w związku z tym zaplanowane środki finansowe na 

odprawę emerytalną nie zostały wypłacone, 

2.zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o ¾ etatu w związku z koniecznością realizacji zadania zleconego gminie- 

podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Zatrudnienie pracownika nastąpiło dopiero w miesiącu 

październiku i na ½ etatu. 
3.dwumiesięczny wakat na stanowisku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, 

4.czteromiesięczny wakat na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego spowodowany tym, iż podczas dwóch 
kolejnych naborów nie zgłosił się kandydat spełniający obligatoryjne wymagania, zgodnie z ustawą o pracownikach 
samorządowych. Zatrudnienie na tym stanowisku nastąpiło w ramach awansu wewnętrznego.Nowy pracownik 

zatrudniony na wakat powstały w wyniku awansu wewnętrznego otrzymał niższe wynagrodzenie. 

5.oszczedności powstałe w § 4010 wpływają na niższe wykonanie w § 4110 i § 4120.  

 

Oszczędności w § 4210 powstały w związku z prowadzeniem oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej.  
Każdy dokonywany zakup był analizowany czy jest niezbędny a ponadto dokonywano rozeznania rynku poprzez 
zbieranie ofert i dokonywania wyboru najkorzystniejszych.  

 

W pozostałych rozdziałach, paragrafach brak wykonania lub niższe wykonanie spowodowane jest prowadzeniem 

oszczędnej gospodarki finansowej , brakiem potrzeb ( np.wydatki zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu wezwania 

do poboru, umowy partnerskie, podróże służbowe zagraniczne, tłumaczenia ) oraz oszczędnościami powstałymi 

w wyniku przeprowadzonego przetargu dla zadania „ opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego dla 

projektu oraz studium wykonalności dla budowy publicznej sieci dostępu do Internetu w gminie Zdzieszowice”.  

dz.751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – 99,9 %.  

dz.752 – Obrona narodowa – 100%.  

dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 90,2 %.  

dz.756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z poborem 
– 72,9 %.  

Realizacja zadań w /w działach przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe 

oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz brak potrzeb ( np. monitoring miasta , 

zakup paliwa dla Policji, ObronaCywilna- zadania zlecone, zwrot urtraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udział
w akcjach, składki na Fundusz Pracy ).  

Zadanie inwestycyjne w dz.754 rozdz.75412 § 6050 o nazwie: „budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej 

( wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej oraz poprawa nośności konstrukcji dachowej ) zostało 

zrealizowane tylko w zakresie wykonania przyłącza oraz wewnętrznej instalacji gazowej. Wykonanie poprawy nośności

konstrukcji dachowej zostało przeniesione na rok 2010 ze względu na niewystarczające środki finansowe w budżecie 

2009r. na ten cel.  

Niższe wykonanie w dz.756 rozdz.75647 § 4300, § 4430 i § 4610 spowodowane jest tym , iż został zawyżony 

plan.Bardzo trudno jest zaplanować środki na egzekucję należności.  

Nie wiemy do ilu osób wyślemy upomnienia, tytuły wykonawcze. Plan został ustalony na podstawie szacunków 
i prognoz.  

dz.758 – Różne rozliczenia – 67,2 %.  

Wpłaty do budżetu państwa dokonywano zgodnie z planem natomiast nie wykorzystano środków z rezerwy, gdyż 
ograniczano wydatki ponieważ szukano oszczędności .  

dz.801 – Oświata i wychowanie – 98,1 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej, brak potrzeb oraz przeprowadzanie przetargów.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie 

z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez BA-E O w Zdzieszowicach.  

dz.851 – Ochrona zdrowia – 85,6 %.  

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem wydatków.  
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania w rozdziale 85153 i 85154 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.  

Nie wykorzystano środków przeznaczonych na zadanie zlecone w dz.851 rozdz.85195. Jak wynika z wyjaśnień 
udzielonych przez MGOPS, brak wykonania spowodowany jest brakiem jasnych wytycznych z Urzędu 

Wojewódzkiego, co do rodzaju kosztów jakie można pokryć ze środków posiadanych w ramach w/w paragrafu.  

dz. 852 – Pomoc Społeczna – 96,5 %.  

Realizacja zadań w /w dziale przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe oszczędności to

wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz braku potrzeb. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach 

jest następujące: 

1.Środki przeznaczone na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zostały wykorzystane w 87,8 %. Powodem tego 
jest to, iż zatrudnienie pracownika z powodu braku chętnych nastąpiło dopiero w połowie czerwca.  

2.Środki w rozdz.85213 - zadania zlecone zostały wykorzystane tylko w 87,7 %.Powyższe wykonanie spowodowane 

jest zawyżeniem planu . Pracownicy Ośrodka nie są w stanie ostatecznie przewidzieć liczby osób wymagających tej 

formy pomocy. Zgonświadczeniobiorców, uchylenie decyzji, zmniejszanie kwot przyznanych zasiłków miało wpływ na 

niższe wykonanie w/w rozdziale.  

3.wykonanie w rozdz.85219 wynosi 88,6%. Powodem takiego wykonania jest m.in.:-zwiększenie planu na 

wynagrodzenia na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych. Urząd Pracy dokonał zwrotu części wydatków,-
zawyżenie planu :część wydatków :zakupy, usługi świadczone na potrzeby projektu pn. ”Podnoszenie kwalifikacji 

klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy” były finansowane ze środków unijnych.  
4.W 88,7% zostały wykorzystane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Powód takiego wykonania to efekty 
działań pracownika. Znajomość środowiska pozwala na dogłębne analizowanie konkretnych, a niejednokrotnie 
wątpliwych przypadków. Składane przez wnioskodawców deklaracje nie posiadają czasami odniesienia do stanu 

faktycznego np. ukrywane są dochody zdobyte z prac dorywczych i prac podejmowanych za granicą, świadczeń 
rodzinnych, alimentów. Również stan majątkowy nierzadko jest niezgodny ze stanem faktycznym. Podane przykłady 

doprowadziły do odmowy jak też obniżenia kwot przyznanych dodatków mieszkaniowych.  

w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98,5 %.  

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka wykonane zostały w 98,5 % .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 zostały wykorzystane w 100% 
i zgodnie z podpisanymi umowami.  
Powstałe oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb.  

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 84,5 %.  

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia 

oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb . Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do 

niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez 

BA-EO w Zdzieszowicach”.  
Nie wykorzystano środków z dotacji otrzymanych na dofinansowanie zakupu podręczników tzw. wyprawka szkolna . 
Takie wykorzystanie środków było związane z mniejszą ilością osób, które kwalifikowały się do dofinansowania.  

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88,5 %.  

Wydatki bieżące w/w dziale zostały wykorzystane w 89 %. natomiast wydatki majątkowe w 87,5 %.  
Wszystkie zadania zaplanowane w budżecie zostały wykonane. Środki finansowe wydatkowane były w sposób 
efektywny, celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych rozdziałach i paragrafach niewykorzystane 
środki to właśnie wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.  

Na powstałe oszczędności miały wpływ:  

- przeprowadzone przetargi  

- modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne,  

-braku potrzeb ( np. nadzory i ogłoszenia w prasie , wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt ) 
-uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych z ulic do cieków wodnych. Spowodowało 

to, iż wysokość opłat za korzystanie ze środowiska uległa zmniejszeniu.  

Przekazywanie środków do spółki WiK na dopłaty do cen wody i kanalizacji następowało sukcesywnie na podstawie 

przedłożonych przez Spółkę rozliczeń.  
Przekazywanie dotacji celowej dla ZGKiM następowało sukcesywnie na podstawie przedstawianych przez zakład 

rozliczeń . Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonej przez ZGKiM procedury przetargowej.  

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 88,3 %.  

dz.926 – Kultura fizyczna i sport – 99,9%.  

 

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 były przekazywane zgodnie z podpisanymi umowami.  
Środki w dz.921 rozdz.92195 § 6050 na wykonanie sali spotkań-świetlicy na osiedlu Kaczorownia zostały 

wykorzystane w 4,9 %.Wykonano tylko dokumentację projektową. Realizacja zadania została przeniesiona na 2010r. 

ze względu na opóźnienia powstałe na etapie projektowania z winy projektanta za co naliczone zostały oraz pobrane 

kary umowne zgodnie z zawartą umową. Powstałe opóźnienie uniemożliwiło realizację zadania w 2009r. ze względu na 

zbyt małą ilość czasu powstałą do końca roku budżetowego.  

Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jasionej na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkowym 
obrazie została przekazana zgodnie z podpisaną umową.  

W wyniku w/ w działań i tak zrealizowanego budżetu wynik budżetowy gminy Zdzieszowice za 2009r. zamknął się
nadwyżką budżetową w wysokości 7.252.959,42 zł .  

 

Stan zobowiązań wymagalnych gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudzień 2009r. wynosi : 211,49zł. w tym:  
1.Urząd Miejski – 103,50 zł.  
Na powyższe zobowiązania składają się następujące kwoty:  

1)102,50 zł – niewypłacony dodatek mieszkaniowy. Osoba nie stawiła się w terminie po odbiór dodatku.  
2) 1 zł – niedopłata w podatku dochodowym od osób fizycznych  
2.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 – 28 zł – jest to zobowiązanie z tytułu zakupionych książek, faktura została 

dostarczona do księgowości po terminie płatności.  

3.Publiczne Gimnazjum – 79.99 zł -faktura za prenumeratę czasopisma , która wpłynęła do księgowości po terminie 

płatności.  

 

Rady Sołeckie oraz Samorządy Mieszkańców w 2009r. środki wykorzystaływ 99,6 % w stosunku do planu.  
Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w załączeniu.  

 

Podstawowe relacje liczbowe z wykonania budżetu zestawiono w powyższej tabeli :  

 

Do sprawozdania opisowego za 2009 r. dołączam sprawozdanie : 

1.o przebiegu wykonania budżetu : 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 wraz z objaśnieniami  

3.z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych dla rad sołeckich i samorządów mieszkańców  
4. z udzielonych w 2009r. zamówień publicznych  

 

Zdzieszowice, dnia 15 marca 2010r.  

Opracowała:  

Zdzisława Krukowska  

BURMISTRZ

Dieter Przewdzing

lp. Treść Plan Wykonanie % 

1 2 3 4 5 

1 Dochody ogółem 40569218,35 47311264,41 116,6

2 Przychody 2110282,00 2110282,96 100,0

3 Wydatki ogółem 42679500,35 40058304,99 93,9

4 Wynik budżetowy za 2009r. --- 7252959,42 

(1-3)

5 Skumulowana nadwyżka na 31.12.2009r. --- 2110282,96

6 Wynik --- 9363242,38  

(4+5)
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