
 
 

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

Zdzieszowice  za  2010r. 
 

 
     Dochody  za  2010r. zostały  wykonane  w  94,9 % w  stosunku  do  planu, w tym 
dochody bieżące zostały wykonane w 102,6 %  natomiast wydatki majątkowe tylko w 
13,1%.  
 Decyzjami  uprawnionych  organów  gminy  dotyczących  obniżenia  górnych  stawek  
podatków, udzielających  ulg i zwolnień , odroczeń i  umorzeń   uszczuplono  dochody  
budżetowe  o  2.321.553,73 zł, w tym: skutki  obniżenia  górnych  stawek  podatków, skutki  
udzielonych  ulg  i  zwolnień  wynoszą  2.208.379,70 zł,  natomiast  skutki  udzielonych  
przez  Burmistrza   odroczeń, umorzeń   wynoszą  113.174,03 zł.   

 
     Zaległości  na  dzień  31  grudnia  2010r.  wynoszą : 1.231.771 zł , co  stanowi  2,8 % 
należnych  dochodów  budżetowych  w  2010r. w  tym : 
 
1.w  dochodach  realizowanych  przez  Urzędy  Skarbowe  zaległości 
   wynoszą : 22.549  zł. 
 
2.w  dochodach  realizowanych  przez  tutejszy  Urząd  zaległości 
   wynoszą : 1.209.222 zł. w tym : 
1) zaległości  z tytułu  zaliczek i funduszu  alimentacyjnego : 714.500 zł 

         2)zaległości  w  odsetkach  wynoszą : 15.534 zł 
 
     Największe  zaległości  występują :  
 
1.w dz.010 – Rolnictwo  i  łowiectwo – 25.047 zł, co  stanowi 2 % zaległości  ogółem. 
 
Powyższa  kwota stanowi zaległość  firmy projektowej z Opola, dotyczy zadania: 
„wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice  na 
podstawie posiadanej koncepcji”. W roku 2010 Komornik Sadowy przy Sądzie Okręgowym 
w Opolu dokonał wpłat tytułem roszczeń wynikających z wyroku  w łącznej wysokości 
12.460 zł, w tym należność główna 5.547 zł 
Od  w /w  zadłużenia  zaległość  w  odsetkach  wynosi : 1.094 zł. 
 
2.w dz.700 – Gospodarka  mieszkaniowa – 26.655 zł, co  stanowi  2,2 % zaległości 
   ogółem. 
 
     1)W  wieczystym  użytkowaniu  nieruchomości  zaległości  wynoszą : 1.109 zł. Są  to  
zaległości  20 osób, z czego na kwotę  159 zł wysłano  wezwania  do zapłaty, pozostała  
kwota  zaległości tj. 950 zł  jest w trakcie wyjaśniania( zgon, zmiana  miejsca pobytu, 
wyjazd za granicę).  
 
     2)W  dzierżawie  gruntów  zaległości  wynoszą : 9.783 zł. Są to zaległości 7 osób. Na 
kwotę  1.642 zł  toczy się  postępowanie  egzekucyjne , na kwotę 995 zł  zostały  do  
dłużników wysłane ostateczne  wezwania do zapłaty. 
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 Na kwotę 6.612 zł  egzekucja okazała się bezskuteczna i stanowi zaległość 3 osób. 
Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone , w tym: 
a)3.557 zł – zaległość od 2002r. – egzekucja z rachunków bankowych  bezskuteczna, 
dłużnik nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych, brak majątku  ruchomego  i 
nieruchomego, 
b)2.221 zł – zaległość od 2003r. – egzekucja  z ruchomości, wierzytelności i rachunków  
bankowych  bezskuteczna, dłużnik  nigdzie nie pracuje, przeciwko dłużnikowi toczy się 
postępowanie alimentacyjne, 
c)834 zł – zaległość od 1994r.  – dłużnik nie posiada żadnych ruchomości podlegających 
zajęciu, nigdzie nie pracuje, nie prowadzi działalności  gospodarczej, nie pobiera świadczeń 
emerytalno-rentowych. 
 Pozostała  zaległość tj. kwota 535 zł została  wpłacona w 2011r. 
 
     3)W  najmie  lokali  użytkowych  zaległości  wynoszą :1.160 zł. Jest  to zaległość  z 
2002r. i dotyczy 1 osoby. Egzekucja bezskuteczna, postępowanie zostało umorzone. 
 
     4)przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo  własności zaległość wynosi 197 zł. 
Powyższa  zaległość  została  wpłacona  w 2011r. 
 
     5) sprzedaż mienia komunalnego na raty zaległość wynosi 1.684 zł. Wysłano ostateczne  
wezwanie do zapłaty.  
  
Od  w /w  zadłużeń  zaległości  w  odsetkach  wynoszą : 12.613 zł. 
 

 
3.w dz.750 – Administracja  publiczna – 9.988 zł, co  stanowi  0,8 %  zaległości   
   ogółem. 
Powyższe  zaległości  występują  w  mandatach. Na  kwotę  4.866 zł wystawiono  tytuły  
wykonawcze , kwota 522zł  została  wpłacona  w 2011r. Na kwotę 4.600 zł nastąpił zwrot 
tytułów wykonawczych z powodu bezskutecznej egzekucji, z tego  1.180 zł zostanie 
odpisane z powodu przedawnienia się należności. 
 
4.w dz.754 – Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona  przeciwpożarowa – 21.242 zł, co  
stanowi 1,7 % 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”.  Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Katowicach postanowieniem 
z dnia 27.04.2010r. umorzył wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec bezskutecznej 
egzekucji. W dniu 28.07.2010r. dokonano przelewu z sum depozytowych kwoty 7.713 zł – 
zabezpieczenie z tytułu gwarancji, jako częściową kompensatę niezrealizowanego 
roszczenia wynikającego z wyroku.  
 
5.w dz.756 – Dochody  od  osób  prawnych, od  osób  fizycznych  i  od  innych 
                      jednostek  nie  posiadających  osobowości  prawnej – 424.729 zł, co 
                      stanowi  34,5 %  zaległości  ogółem . 
  
1)w rozdz.75601 – wpływy  z  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  zaległości 
                                wynoszą : 19.355 zł, co  stanowi 1,6 %  zaległości  ogółem. 
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Zaległości  powyższe  występują  w  podatku  od  działalności  gospodarczej  osób 
fizycznych, opłacany  w  formie  karty  podatkowej. Są  to  dochody  realizowane  przez 
Urząd  Skarbowy. 
 
 
2) w  rozdz.75615 – wpływy  z  podatku  rolnego, podatku  leśnego, podatku  od  czynności 
                                 cywilnoprawnych , podatków  i  opłat  lokalnych  od  osób  prawnych  i    
                                  innych  jednostek  organizacyjnych  zaległości  wynoszą : 39.005 zł,   
                                 co  stanowi  3,2 %  zaległości  ogółem . 
 
     Powyższa kwota stanowi zaległość  w  podatku  od  nieruchomości . W  2011r. wpłacono   
7.753 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 1.109 zł  wysłano  upomnienia, które zostały zwrócone z adnotacją, 
iż pod wskazanym adresem spółka nie prowadzi działalności. Kwota 13.547 zł została w 
bieżącym roku umorzona . Na kwotę 1.328 zł  egzekucja okazała  się bezskuteczna, zgodnie 
z informacją zawartą w KRS spółka zawiesiła działalność.  
 
  
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 : 366.343 zł,   
                                 co  stanowi  29,7 %  zaległości  ogółem . 

 
Największe  zaległości  występują : 
 
a) w  podatku leśnym, rolnym i  w  podatku  od  nieruchomości  – 361.647 zł. w  tym  
zaległości  w  podatku  od  nieruchomości wynoszą : 355.241 zł; w  podatku  rolnym: 6.346 
zł; w podatku  leśnym : 60 zł; . 
W 2011r.została  wpłacona  kwota : 14.380 zł. ,na  kwotę  104.589 zł  wystawiono  tytuły  
wykonawcze , z  czego  komornik  z  powodu  bezskutecznej egzekucji  dokonał  zwrotu  
tytułów  na   kwotę 3.168 zł..Kwota 113.580 zł stanowi zaległość  osób, które odwołały się 
do SKO w Opolu.  Na  kwotę 987zł  dokonano  umorzenia, na kwotę 110.088 zł zostały 
wysłane  wnioski o założenie hipoteki. Na zaległości  dotyczących 4 osób w wysokości 
10.761 zł zostały ustanowione hipoteki. Pozostałe  zaległości  tj. 7.262 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 )– 1.021 zł. ( dotyczy podatku od 
posiadania psa. 
Na  kwotę 957 wystawiono  tytuły  wykonawcze , które  komornik  zwrócił   z  powodu  
bezskutecznej egzekucji . Zaległość na kwotę 63zł przeniesiono do ewidencji zaległości 
zabezpieczonych  hipotecznie  
 
c) w  podatku  od  środków  transportowych  – 481 zł. Na  całą  zaległość  został  
wystawiony  tytuł  wykonawczy. 
 
 



 4 

6.w dz.801 – Oświata i wychowanie - zaległości  wynoszą 3.370 zł. 
Wyjaśnienie w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2010r. 
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 
                                           719.842 zł , co  stanowi  58,4 %  zaległości  ogółem. 
 
Z w/w kwoty  99,6 % tj. 714.500 zł są  to  zaległości  z  tytułu : 
1) zaliczek  alimentacyjnych – 440.816 zł 
2)świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego – 273.684 zł 
Według  wyjaśnień   MGOPS   na  dzień  31.12.2010r.w  ewidencji księgowej jest  101 
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 – 38 osoby, 
-dłużnicy, którzy  zamieszkują na terenie innych  gmin – 25 osób, 
-dłużnicy, którzy  przebywają  za  granicą – 8 osób, 
-dłużnicy, których miejsce  pobytu  nie  jest  znane – 16  osób, 
 -dłużnicy  przebywający w zakładach  karnych – 14 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  32  dłużników. 
 
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 – 81 szt., 
2.wystąpiono  do  organu  właściwego  dłużnika  z  wnioskiem  o  podjęcie  działań  wobec  
dłużnika – 47 szt., 
3.wystosowano  pismo  do  referatu  meldunkowego  w  Zdzieszowicach  z  zapytaniem o 
adres  zamieszkania  dłużnika – dotyczy  15  dłużników, 
4.wysłano  wezwanie  do  dłużnika  alimentacyjnego  celem  przeprowadzenia  wywiadu  
alimentacyjnego – 89 szt., 
5.przeprowadzono  z  dłużnikiem  wywiad  alimentacyjny – 23 szt., 
6.przesłano  do  organu  właściwego  dłużnika  informacje  na  temat  wywiadu  
alimentacyjnego – 8 szt., 
7.wystąpiono  do  komornika sądowego  z  wnioskiem  o  ustalenie  adresu  zamieszkania  
dłużnika – 37 szt., 
8.wysłano  pismo  do  komornika  sądowego o  aktualnym  adresie  dłużnika – 82 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 – 15 szt., 
11.wystosowano wezwania do dłużników  alimentacyjnych, celem zarejestrowania się jako 
bezrobotny lub poszukujący pracy – 12 szt., 
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12.wystapiono do Prokuratury z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa wraz z 
wnioskiem o ściganie – 21 szt.,  
13.wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o zatrzymanie Prawa Jazdy – 21 szt., 
14.wystąpiono do Urzędu Pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową dłużników – 21 szt., 
15.wystąpiono do Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, celem ustalenia 
czy dłużnik jest osadzony w zakładzie karnym lub areszcie śledczym na terenie naszego 
kraju – 33 szt., 
16.wystapiono wnioskiem do aresztu śledczego/zakładu karnego o udzielenie informacji czy 
dłużnik  alimentacyjny jest osadzony oraz o podanie planowanego końca kary pozbawienia 
wolności – 31 szt., 
17.wystąpiono do Komisariatu Policji w Zdzieszowicach celem  przeprowadzenia kontroli 
meldunkowej – 27 szt., 
18.wystąpiono do Starostwa Powiatowego  z wnioskiem o udzielenie informacji czy dłużnik 
jest właścicielem czy też użytkownikiem wieczystym nieruchomości, dla których została 
założona księga wieczysta – 47 szt., 
19.wystąpiono do Sądu Rejonowego  z zapytaniem czy dłużnik jest  właścicielem, 
użytkownikiem wieczystym nieruchomości, dla których założona została księga wieczysta – 
47 szt., 
20.informacja do komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika 
alimentacyjnego oraz ich  efektach – 71 szt., 
21.zawiadomienie do komornika sądowego o przyznaniu świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz podanie nr konta w celu przekazywania kwot 
wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego – 84 szt., 
22.informacja do komornika sądowego uzyskana podczas przeprowadzania wywiadu 
alimentacyjnego z dłużnikiem – 23 szt., 
23.informacja do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika 
alimentacyjnego oraz ich efektach – 25 szt., 
24.zawiadomienie do  dłużnika o zgłoszeniu  do Krajowego Rejestru długów – 57 szt., 
25.zawiadomienie do dłużnika o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu należności z 
tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – 41 szt. 
 
Miejsko Gminny Ośrodek  Pomocy  Społecznej  informuje, że  na  dzień  31.12.2010r. w  
ewidencji  księgowej  figuruje  90 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  4.398 zł  dotyczą : 
 
1.odsetek od  niesłusznie  pobranych  świadczeń z  funduszu alimentacyjnego – 142 zł, 
dotyczy  2  osób. W obu przypadkach podjęto czynności zmierzające do  ściągnięcia długu. 
W pierwszym przypadku  w miesiącu grudniu 2010 r. wystosowano do Urzędu Skarbowego 
tytuł wykonawczy, oczekujemy na odpowiedź. 
W drugim przypadku na wierzycielkę  została wystawiona decyzja o żądaniu zwrotu 
niesłusznie pobranych świadczeń. Zainteresowana  zwróciła się z prośba o rozłożenie na 
raty. Ośrodek przychylił się do prośby, jednakże  zastrzegł w decyzji, iż w przypadku nie 
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uiszczania rat w wyznaczonych terminach, należność będzie podlegała  egzekucji 
jednorazowo, w pełnej wysokości. W związku z nie wywiązaniem  się z postanowień 
decyzji, w dniu 18.02.2011r. wystosowano do Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy. 
2.odsetek od niesłusznie  pobranych  świadczeń rodzinnych  – 1.459 zł, dotyczy 6 osób. 
Wszczęto  postępowanie: 
1)w 3 przypadkach ,do Urzędu Skarbowego wystosowano tytuły wykonawcze .W jednym 
przypadku  Urząd Skarbowy postępowanie umorzył, ze względu na brak majątku, z którego 
można by zaspokoić należności  objęte postępowaniem. W drugim przypadku oczekujemy 
na odpowiedź. W trzecim przypadku egzekucja jest częściowo skuteczna. Zaległość 
wynosiła 283 zł, na dzień 31.12.2010r. spłacono 9 zł. 
2)jedna  osoba została wezwana  w celu złożenia wyjaśnień, w kwestii związanej z 
wykonywaniem pracy zarobkowej za granicą w okresie pobierania  świadczeń  rodzinnych. 
Na tę okoliczność spisano protokół. W protokole zaznaczono, iż wierzycielka nie dysponuje 
dokumentami i informacjami dotyczącymi zatrudnienia za granicą. W związku z 
powyższym zebrany materiał dowodowy jest niewystarczający aby podjąć dalsze działania 
w sprawie. Postępowanie jest nadal w toku. 
3)w stosunku do jednej osoby zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, 
4) w przypadku ostatniej wierzycielki, spłata odsetek nastąpi po dokonaniu spłaty 
należności głównej. 
 
3.należności z tytułu  niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych- 2.797 zł- dotyczy 6 
osób.  
Podjęto następujące czynności : 
1)w 3 przypadkach ,do Urzędu Skarbowego wystosowano tytuły wykonawcze .W jednym 
przypadku  Urząd Skarbowy postępowanie umorzył, ze względu na brak majątku, z którego 
można by zaspokoić należności  objęte postępowaniem. W drugim przypadku oczekujemy 
na odpowiedź. W trzecim przypadku egzekucja jest częściowo skuteczna. Zaległość 
wynosiła 2.128 zł, na dzień 31.12.2010r. spłacono 1.825 zł. 
2) jedna  osoba została wezwana  w celu złożenia wyjaśnień, w kwestii związanej z 
wykonywaniem pracy zarobkowej za granicą w okresie pobierania  świadczeń  rodzinnych. 
Na tę okoliczność spisano protokół. W protokole zaznaczono, iż wierzycielka nie dysponuje 
dokumentami i informacjami dotyczącymi zatrudnienia za granicą. W związku z 
powyższym zebrany materiał dowodowy jest niewystarczający aby podjąć dalsze działania 
w sprawie. Postępowanie jest nadal w toku. 
3)jednej osobie część nienależnie pobranych  świadczeń rozłożono na raty, spłata następuje 
przez potrącanie z bieżących wypłat. Resztę zadłużenia tj. 192 zł wierzycielka spłaciła 
jednorazowo w dniu 10.01.2011r. 
4)jedna wierzycielka zobowiązała się dobrowolnie dokonywać zwrotu należności w ratach. 
Jednakże , ze względu na trudną sytuację majątkową, wierzycielka nie była w stanie 
dokonywać wpłat w wysokości ani  terminach ustalonych. Wierzycielka zwróciła się z 
prośbą o przedłużenie terminu spłaty. W dniu 14.02.2011roku odnotowano wpływ na konto 
pierwszej raty w wysokości 150 zł. 
 
8.dz.852-85214 – pomoc  społeczna-zasiłki  i  pomoc  w  naturze oraz  składki  na    
                           ubezpieczenie  emerytalne  i  rentowe – 944 zł. 
Zaległości  dotyczą: 
 1)odpłatności  rodzin  za  pobyt  ich członków w  DPS, opłaty za wydanie zaświadczenia 
oraz z tytułu kosztów upomnienia – 35 zł. Do dnia 31.12.2010r. wysłano 15 upomnień, z 
czego 9 generowało koszty w wysokości 8,80 zł każde. W związku z jednym toczącym się 
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postępowaniem egzekucyjnym oraz drugim zakończonym, Urząd Skarbowy dokonał 
czterokrotnego zwrotu kosztów upomnienia na konto Ośrodka. Ponadto jedna z 
wierzycielek dokonała wpłaty samodzielnie. 
2)niesłusznie pobrany zasiłek okresowy w wysokości 600 zł. Podjęto kroki w celu 
ściągnięcia należności, jednakże egzekucja okazała się bezskuteczna, ze względu na trudną 
sytuację majątkową dłużnika. Postępowanie egzekucyjne umorzono. 
3)niesłusznie pobrany zasiłek celowy w wysokości 309. Egzekucja jest w części skuteczna. 
Urząd Skarbowy 1.09.2010r. dokonał wpłaty 91 zł na konto Ośrodka. 
 
9.dz.853-85303 – Żłobek – 898 zł. 
 
Powyższa  kwota stanowi zaległość w : 

         1)opłacie stałej – 769,80 zł , 
         2) wyżywieniu  - 66,59 zł, 
         3)odsetkach od nieterminowych wpłat  - 62,03 zł. 
 

Jedna osoba swoją zaległość w wysokości 247,09 zł z tytułu opłaty stałej i wyżywienia  
uregulowała w miesiącu lutym 2011r. Kwota 406,71 zł stanowi zaległość drugiej osoby i 
dotyczy  opłaty stałej i odsetek. Pomimo kilku ponagleń zaległość nie została 
uregulowana,17 listopada 2010r. wysłano tytuł wykonawczy  do Urzędu Skarbowego w 
Krapkowicach o egzekucję należności. Na kwotę 244,09 zł zostało wysłane ostateczne 
upomnienie. Powyższa kwota stanowi zaległość w opłacie stałej,  wyżywieniu i odsetkach. 
Pozostała kwota zaległości w wysokości 0,53 zł stanowi zaległość w odsetkach   i została 
uregulowana  w 2011r. 
 

             Wykonanie   dochodów  w  poszczególnych  działach jest  zróżnicowane. 
 

Najniższe   wykonanie  jest : 
 
1.w dz.700 rozdz.70005: § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 14,3%. 
 Na  powyższe  wykonanie miał wpływ  brak chętnych na zakup działki na Starym Osiedlu 
pomimo dwukrotnie ogłoszonego przetargu  oraz  brak chętnych  na zakup działek przy ul. 
Bocznej w Żyrowej. 
 
2.w dz.756 rozdz.75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty podatkowej – 66,5 %. 
Podstawą  do  ustalenia  planu  na  2010r. było wykonanie  z  2009r. Jest  to  planowanie  na  
podstawie  szacunków  i  prognoz. Wykonanie  może  być  niższe  lub  wyższe. Burmistrz  
nie  ma  na to  wpływu. 
 

 
Wydatki  zostały  zrealizowane  w  90,9 %  w  stosunku  do  planu. 
 
Wydatki  bieżące  zostały  wykonane  w  95,3 %  natomiast  wydatki  inwestycyjne 
w  78,2 %. 
 
Wykonanie  w  poszczególnych  działach  jest  zróżnicowane.  Najniższe  wykonanie  
występuje  w : 
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dz.010 – Rolnictwo  i  łowiectwo – 76,4 % 
  
Wydatki bieżące  w rozdz.01008 – melioracje wodne – zostały wykonane w 94,8 % w 
stosunku do planu. Wszystkie zadania zostały wykonane. Oszczędności   powstały 
w  wyniku  przeprowadzonych  przetargów . 
Wydatki majątkowe w/w rozdziale zostały wykonane  w 38,4 %. Zadanie  w § 6050 poz.1 i 
3 wykonano, oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, 
natomiast zadanie o nazwie: „ przebudowa cieku  Młynówka w Januszkowicach” nie 
zostało zrealizowane z powodu braku pozwolenia na budowę, a to z kolei było wynikiem 
opóźnienia w realizacji prac projektowych a następnie przedłużających się procedur 
administracyjnych. Wydatki stanowią część płatności za prace projektowe. Z tytułu  
opóźnienia naliczono kary umowne. W roku 2011 przewidziana jest kontynuacja realizacji 
zadania. 
Wydatki bieżące w rozdz.01078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zostały 
wykonane  w 21,3%. Powyższe wykonanie spowodowane jest tym , iż większą część 
wydatków sfinansowano z dotacji, którą gmina otrzymała na ten cel.( dz.754 rozdz.75495 ) 
Pozostałe wydatki  w/w dziale  zostały wykonane , oszczędności   powstały 
w  wyniku  przeprowadzonych  przetargów lub  brakiem  potrzeb. 
 
    
dz.600 – Transport  i  łączność – 93,8 %. 
 
Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji   w  dziale  transport  zostały  wykonane  w 
całości  a  oszczędności  powstały  w  wyniku  przeprowadzonych  przetargów lub  brakiem  
potrzeb. 

 
dz.700 – Gospodarka  mieszkaniowa – 77%. 

 
Wydatki  bieżące  wykonano w 49,9 %.  
Niższe  wykonanie  w  n/w paragrafach spowodowane  jest: 
§ 4300- wydatek nastąpił w mniejszej kwocie, ponieważ nastąpiła mniejsza ilość zdarzeń , 
które wymagały poniesienia wydatków, jak również osiągnięto oszczędności w wyniku 
zapytań ofertowych na wykonanie poszczególnych usług. 
 § 4390 – brak potrzeb na wykonanie większej liczby opinii i ekspertyz, powstałe 
oszczędności są również efektem stosowania zapytań ofertowych, 
§ 4430 – niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż nie osiągnięto ostatecznego 
porozumienia z wszystkimi właścicielami nieruchomości w Januszkowicach, których część 
gruntów  zostały zajęte na drogę transportu rolnego, a zatem nie doszło do wykupu gruntów 
w formie aktów notarialnych, 
§ 4590- nie wykorzystano środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań ponieważ 
część spraw jest w toku negocjacji.  
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 92,5 % .   
Wszystkie  zadania  w/w  dziale  zostały  wykonane.  
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W  pozostałych  przypadkach  na   wykonanie  mają  wpływ  oszczędności  powstałe  w 
wyniku  przeprowadzonych  przetargów.       

 
 

dz.710 – Działalność  usługowa – 90,7 % 
 
Wszystkie  zadania  w/w  dziale  zostały  wykonane.  
 
 Brak wykorzystania  środków w rozdz71004 § 4300 poz. c  oraz niższe wykonanie w poz. e  
spowodowane  jest  brakiem  potrzeb. 

 
 

dz.750 – Administracja  publiczna – 97,3%. 
 
     Realizacja  zadań  w\w  dziale  przebiegała  zgodnie  z  planem  oraz  zgłaszanymi  
potrzebami. 
Środki  na  działalność  Rady Miejskiej  wykorzystane  zostały  w  95,7 % i  były  
wykorzystywane  zgodnie  ze zgłaszanymi  potrzebami. 
  
W  Urzędzie  Miejskim  wydatki  bieżące  wykonano w 97,6  %, natomiast  wydatki  
majątkowe w 99,4 %. 
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. 
Oszczędności  powstałe m.in. w § 4210, 4300  są efektem  prowadzenia  oszczędnej i 
racjonalnej gospodarki finansowej. Każdy dokonywany zakup lub usługa 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. zwrot  utraconego  wynagrodzenia  z  tytułu  wezwania  do  poboru, umowy  
partnerskie, podróże  służbowe  zagraniczne, tłumaczenia ). 
 
  
dz.751 – urzędy  naczelnych  organów  władzy państwowej, kontroli – 94,8 % 
dz.752 – Obrona narodowa – 100% 
dz.754 – Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona  przeciwpożarowa – 96,8 %  
dz.756 – dochody  od  osób  prawnych, fizycznych  i  od  innych  jednostek  oraz  
               wydatki  związane  z  poborem  - 88,1 %  
 
     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 ,  zwrot utraconego wynagrodzenia 
z tytułu szkoleń lub udział w akcjach, składki na ubezpieczenie społeczne oraz  składki na 
Fundusz  Pracy ). 
Środki przeznaczone w rozdz.75412 § 4170 na zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie 
kierowców w jednostkach OSP zostały wykorzystane tylko  w 79,3 %.  
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 Przyczyny takiego  wykonania  są następujące: 
 -Zarząd OSP Żyrowa nie zgłosił na początku ubiegłego roku kandydatów na kierowców w 
swojej jednostce z powodu ich braku , a dotychczasowy kierowca nie wyraził zgody na 
zawarcie umowy, 
-w jednostce OSP Januszkowice jeden z dwóch kierowców  nie wywiązywał siew III i IV 
kwartale ub. roku z postanowień umowy, w związku z tym nie otrzymał wynagrodzenia za 
ten okres. Zarząd OSP Januszkowice nie wskazał osoby, która mogłaby przejąć obowiązki 
w/w kierowcy, dlatego nie została zawarta umowa z innym kierowcą. 
 
Zadanie inwestycyjne w dz.754 rozdz.75412 § 6050   o nazwie: „budowa budynku 
wielofunkcyjnego w Januszkowicach (wykonanie projektu adaptacji pomieszczenia na 
świetlice dla młodzieży oraz wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym do budynku) -  
Fundusz Sołecki wsi Januszkowice -  zostało zrealizowane tylko w zakresie wykonania  
projektu adaptacji pomieszczania na świetlicę dla młodzieży. Wykonanie zadaszenia nad 
wejściem głównym do budynku nie było możliwe ze względu na niewystarczającą ilość 
środków finansowych pozostałych na ten cel. 
 
Niższe wykorzystanie  środków  w  rozdz. 75478  przeznaczonych na  usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych spowodowane jest tym , iż w pierwszej kolejności wykorzystano środki 
z dotacji celowej, którą gmina otrzymała 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 – 0% 
 
 Nie wykorzystano  środków  z  rezerwy, gdyż  ograniczano  wydatki  ponieważ  szukano  
oszczędności . 
Wydatek w wysokości 125 zł w rozdz.75814 symbol 4990 powstał z tytułu mylnego 
obciążenia przez bank rachunku bankowego  Publicznego Przedszkola  Nr 2. Kwota ta 
powinna obciążyć konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych . W roku 2011 
skorygowano mylne obciążenie. 

 
 

dz.801 – Oświata  i  wychowanie – 97,3 % 
 
     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 – 98,3 % 
 
     Realizacja   zadań  w/w  dziale przebiegała  zgodnie  z  planem  wydatków . 
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Szczegółowe  wyjaśnienie   do  wykonania  w  rozdziale  85153 i 85154  stanowi  załącznik  
do  niniejszego  sprawozdania. 

 
 
dz. 852 – Pomoc  Społeczna – 96,8 % 
  
    Realizacja  zadań   w /w dziale  przebiegała  prawidłowo. Wszystkie  zadania  zostały  
wykonane  a  powstałe  oszczędności  to  wynik prowadzonej  oszczędnej  gospodarki  
finansowej  oraz  brak  potrzeb ( m.in.: zwrot dotacji  oraz odsetki od dotacji).  
W  rozdz.85214 – środki  zostały  wykorzystane  tylko  w  86,7 %. 
Powyższe  wykonanie  spowodowane  jest  m.in.:  
2)zerowe wykonanie w § 4290 jest spowodowane brakiem potrzeb, niemniej środki takie 
muszą być zabezpieczone, ponieważ są to sytuacje wymagające natychmiastowego 
działania , 
3)niższe wykonanie w § 4330  wynika z faktu , iż w przeciągu  roku zmarło 6 osób, spośród 
wszystkich podopiecznych umieszczonych w DPS. Ponadto znaczna część podopiecznych 
oczekuje na umieszczenie w DPS, przy czym okres oczekiwania waha się od miesiąca 
nawet do 3 lat. W związku z powyższym środki na ten cel muszą być zabezpieczone , na 
wypadek  konieczności poniesienia kosztu pobytu mieszkańca  takiego Domu. 
 

 
w dz.853 – Pozostałe  zadania  w  zakresie  polityki  społecznej – 98,3 % 
 
     Wydatki  na  bieżące  utrzymanie  Żłobka  wykonane  zostały  w  99,4 % .  
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 w/w dziale  to  wynik prowadzonej  oszczędnej  gospodarki  
finansowej i  brak  potrzeb.  

 
dz. 854 – Edukacyjna  opieka  wychowawcza – 83,9 % 
 
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 oraz zawyżeniem 
planu. 
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Środki  w rozdz.85415 przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów zostały 
wykorzystane w 64,3 %. Oszczędności wynikają z faktu, iż  w momencie planowania 
budżetu , gmina  nie znając wysokości dotacji  zabezpieczyła na realizację  zadania w 
całości środki własne. Kwota dotacji  na dofinansowanie była w 2010r.  kilkakrotnie 
zwiększana, ostatnie  zwiększenie  otrzymaliśmy w połowie października. 

 

dz. 900 – Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska – 91,9 % 
 

              Wydatki  bieżące  w/w  dziale  zostały  wykorzystane  w  88,4 %. natomiast  wydatki    
          majątkowe  w 98,2 %. 

        Wszystkie  zadania  zaplanowane  w  budżecie  zostały  wykonane za wyjątkiem 
jednego zadania  inwestycyjnego o nazwie „ wykonanie fontanny i obejścia” ze środków 
Funduszu Sołeckiego wsi Żyrowa. Rada Sołecka w Żyrowej nie przedstawiła propozycji 
wydatkowania zgodnego z celem zawartym w treści uchwały budżetowej oraz w strategii 
rozwoju Gminy Zdzieszowice a także mieszczącej się w środkach zaplanowanych na jego 
realizację. 
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 , stosowanie zapytań 
ofertowych oraz  brak  potrzeb ( np. nadzory  i  ogłoszenia  w prasie , wywóz  oraz  
unieszkodliwienie  padłych  zwierząt, utrzymanie szaletu ). 
 
Niższe  wykonanie  w rozdz.90095 w  n/w paragrafach spowodowane  jest: 
§ 4210 poz.5 – zakup drzew i nasadzeń ( OSiGW) – brak potrzeb, 
§ 4270 poz.4 – remont przepustów i mostów (OŚiGW) – wykonano dokumentację 
projektową na wykonanie remontu  przepustu w Krępnej i w Rozwadzy, natomiast  
wykonanie remontu przeniesiono  na 2011r. ze względu na obawy, że w sezonie jesienno-
zimowym prace te  ze względu na aurę pogodową byłyby nie możliwe do wykonania,  
§ 4270 poz.7 – remont przepustu przy ul. Polnej w Jasionej (OŚiGW) – wykonano  tylko 
dokumentację projektową, natomiast  wykonanie remontu przeniesiono  na 2011r. ze 
względu na obawy, że w sezonie jesienno-zimowym prace te  ze względu na aurę pogodową 
byłyby nie możliwe do wykonania,  
§ 4300 poz.10 – wycinka drzew, przecinka i pielęgnacja (OŚiGW) –  brak  potrzeb, 
§ 4300 poz.11 – nadzory i ogłoszenia (OŚiGW) –  w związku z tym, iż nie przystąpiono do 
wykonania remontu przepustów  nie trzeba było zatrudnić inspektora nadzoru,  
§ 4300 poz.14 – opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości 
Jasiona i Oleszka –  wydatek poniesiono w mniejszej kwocie, gdyż dopiero w listopadzie 
2010r. osiągnięto porozumienie z Zakładem Gazowniczym , co pozwoliło na podpisanie  
umowy . 
 
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. 
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dz.921 – Kultura  i  ochrona  dziedzictwa  narodowego – 95,6 % 
dz.926 – Kultura  fizyczna  i  sport – 72,9% 
 
     Przekazywanie  dotacji  podmiotowych  dla  MGOKSiR  oraz  MGBP  następowało  w  
miarę  zgłaszanych  potrzeb. 
 
Środki przeznaczone  na  współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi  w  zakresie : 
organizowania  zawodów  sportowych  o  zasięgu  gminnym  i  ponadgminnym  w celu  
wspomagania  idei  współzawodnictwa  sportowego  dzieci  , młodzieży  i  dorosłych  były  
przekazywane  zgodnie  z podpisanymi  umowami.   
Środki w dz.921 rozdz.92195 § 6050 na wykonanie  sali spotkań-świetlicy na  Starym 
Osiedlu  zostały  wykorzystane w 85,2 %. Zadanie zostało zrealizowane. Oszczędności 
powstały w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej  
 
   W  wyniku  w/ w  działań  i  tak  zrealizowanego  budżetu  wynik  budżetowy  gminy  
Zdzieszowice  za  2010r. zamknął  się  deficytem   budżetowym  w  wysokości                            
-6.712.673,10 zł , który został  pokryty  z  przychodów  składających  się  z  nadwyżki  z lat  
ubiegłych.   

 
     Stan  zobowiązań  wymagalnych  gminy  wg  tytułów  dłużnych  na  dzień                               
31 grudzień  2010r. wynosi  : 176,59 zł. w tym: 

 
1.Publiczne Przedszkole Nr 6  – 98,60 zł – jest  to zobowiązanie  z tytułu opłat  za telefon, 
faktura została dostarczona przez jednostkę do  księgowości po terminie płatności, 
2.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  – 77,99 zł -faktura za  prenumeratę 
rachunkowości budżetowej , która wpłynęła do księgowości  po  terminie  płatności. 

 
     Samorządy  Mieszkańców  w  2010r. środki  przeznaczone do ich dyspozycji 
wykorzystały w 94,8 %  w  stosunku  do  planu. Szczegółowe  sprawozdanie  z  
wykorzystania  środków w załączeniu. 

 

           Rady Sołeckie  środki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 
wykorzystały w 84,2 %.. Szczegółowe  sprawozdanie  z  wykorzystania  środków w 
załączeniu. 

 
     Podstawowe  relacje  liczbowe  z  wykonania  budżetu  zestawiono  w  powyższej 
tabeli : 

  
lp. 

 
Treść 

 
Plan 

 
Wykonanie 

 
% 

 1 2 3 4 5 

  
1 
 
2 
 
3 

 
Dochody  ogółem 
 
Przychody 
 
Wydatki  ogółem 
 

 
45.125.209,41 

 
9.363.240,00 

 
54.488.449,41 

 
42.809.078,25 

 
9.363.242,38 

 
49.521.751,35 

 
94,8 

 
100 

 
90,9 

 
 

4. 
 

Wynik  budżetowy  za  2010r. 
 

-- 
(1+2-3) 

 
-6.712.673,10 

(1-3) 
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5. 

 
Skumulowana  nadwyżka na  31.12.2010r.   

 
-- 

 
9.363.242,38 

 

 
6. 

 
Wynik 

 
-- 

 
2.650.569,28 

(4+5) 

 

 
 

Do  sprawozdania  opisowego za  2010 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.sprawozdanie o wydatkach z wykonania zadań zleconych, 
         3.sprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone, 

4.z  realizacji zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , 
5.z  wykorzystania  środków  finansowych  przeznaczonych  dla  samorządów  
mieszkańców, 
6.z  wykorzystania  środków  zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 

 
 
 
 

Zdzieszowice, dnia  22  marca  2011r. 
                                                                                                   
Opracowała :                                                                                                                                                                                                                            
Zdzisława  Krukowska                                                                                                 
 
                                                                                                                              BURMISTRZ 
                                                                                                                              Dieter  Przewdzing 


