
 1 

     
 

Objaśnienia  do  wykonania 
budżetu  Miasta  i  Gminy  Zdzieszowice 

za  I  półrocze  2012r. 
 

 
     Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Miasta  i  Gminy  Zdzieszowice 
za  I  półrocze  2012r. została  opracowana  zgodnie  z  Uchwałą  Rady  Miejskiej 
w  Zdzieszowicach  Nr XLIX \ 377 \ 10  z  dnia  25  maja  2010 r. 

 
Dochody  ogółem  zostały  wykonane  w  53,7 %  w  stosunku  do  planu , w tym: 
-dochody bieżące  w 53,4 %, 
-dochody  majątkowe w 82 %. 

     
Pomimo  takiego wykonania  dochodów   za  I  półrocze , wykonanie  w poszczególnych  
dochodach  jest   zróżnicowane. Najniższe  wykonanie  występuje  w  : 

 

        1.dz.700 rozdz.70005 § 0770 – 20,1 % - wpłaty  z tytułu odpłatnego nabycia prawa      
         własności oraz prawa użytkowania nieruchomości . 

Powyższe  wykonanie  spowodowane jest brakiem chętnych na  działki  przy ul. Bocznej w 
Żyrowej pomimo  kilkakrotnego ogłaszania przetargów  na ich zbycie.  
 

        2.dz.750 rozdz.75023 § 0570 – 15,8 % - mandaty 
Podstawą  do  ustalenia  planu  na  2012r. było wykonanie  z  2011r. Jest  to  planowanie  na  
podstawie  szacunków  i  prognoz. Wykonanie  może  być  niższe  lub  wyższe. Burmistrz  
nie  ma  na to  wpływu. 

 
3.dz.752 rozdz.75212 § 2010 – 0%-pozostałe wydatki obronne.  
Brak wykonania   jest spowodowane  tym, iż wydatki  zaplanowano dopiero w II półroczu. 
  
4.dz.756 rozdz.75601 § 0350 – 14,5% - podatek od  działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. 
Są  to  dochody  realizowane  przez Urząd  Skarbowy. Plan  na  2012r. został  ustalony  na  
podstawie  wykonania  w  2011r. Ustalenie wysokości  w/w  dochodów  jest bardzo trudne . 
Jednakże  wzorem  lat  poprzednich  liczymy , iż  plan  dochodów  do  końca  roku  zostanie  
wykonany. 
 
5. dz.756 rozdz.75616 § 0430 – 34,5 % - wpływy z opłaty targowej .  
Podstawą  do  ustalenia  planu  na  2012r. było wykonanie  z  2011r. Jest  to  planowanie  na  
podstawie  szacunków  i  prognoz. Wykonanie  może  być  niższe  lub  wyższe. Burmistrz  
nie  ma  na to  wpływu. 

 
     Na  poziom  zrealizowanych  dochodów  budżetowych  wpływ  mają  też  decyzje 
uprawnionych  organów  gminy  dotyczące  obniżenia  maksymalnych  stawek podatku, 
udzielające  ulg, odroczeń, umorzeń  i  zwolnień  z  podatków. Decyzjami  tymi 
w I półroczu  2012r. uszczuplono  dochody  budżetowe  ogółem  o  kwotę :1.395.786,09 zł,   
w tym: skutki  obniżenia  górnych  stawek  podatków, skutki  udzielonych  ulg  i  zwolnień  
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wynoszą  1.343.304,37 zł,  natomiast  skutki  decyzji wydanych  przez  organ  podatkowy - 
Burmistrza   z tyt. umorzeń  wynoszą  52.481,72 zł.    

 
     Zaległości  na  dzień  30  czerwca  2012r. wynoszą  1.472.398,12 zł. 

 
     Największe  zaległości  występują : 

 
1.w dz.010 rozdz.01095 § 0970 – 23.933,10 zł. 
2.w dz.010 rozdz.01095 § 0920 – 5.214,06 zł 
Powyższe zaległości  dotyczą  kary  umownej  naliczonej firmie  z Opola , która  
wykonywała zadanie „wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej wsi 
Januszkowice na  podstawie  posiadanej  koncepcji”. W  powyższej sprawie  zapadł już 
15.06.2009r. wyrok sądowy.  
W związku ze zbiegiem egzekucji sądowej i administracyjnej akta sprawy przekazano od 
Komornika Sądowego do Komornika Skarbowego skąd od 2011r. nie wpłynęła żadna 
kwota tytułem zaległości. Na kolejne zapytanie ( ostatnie z VII 2012r.) o stan realizacji 
postępowania egzekucyjnego Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Opolu poinformował 
tutejszy Urząd , iż „ w toku postępowania egzekucyjnego podejmował próby zajęć 
rachunków bankowych oraz innych wierzytelności, które okazały się nieskuteczne. Poborca 
Skarbowy dokonuje regularnych pobrań należności u zobowiązanego, jednakże uzyskiwane 
kwoty przekazywane są na zaległości uprzywilejowane. Ponadto  zobowiązany nie zawarł 
żadnych czynności cywilnoprawnych mogących świadczyć o posiadanym majątku. Tytuł 
wykonawczy zostanie ponownie przydzielony do służby poborcy skarbowemu”. 
 
3.w dz.700 – Gospodarka  mieszkaniowa – 30.177,27 zł. 
 
     1)W  wieczystym  użytkowaniu  nieruchomości  ( § 0470 ) zaległości  wynoszą : 
2.243,61 zł. Są  to  zaległości  32 osób, z czego na kwotę  524,27 zł wysłano  wezwania  do 
zapłaty, do 23.07.2012r. wpłacono 91,94 zł. Należności od osób zmarłych  wynoszą 
1.383,17 zł. Pozostała  kwota  zaległości tj. 336,17 zł  jest w trakcie wyjaśniania( zmiana  
miejsca pobytu, wyjazd za granicę).  
 
     2)W  dzierżawie  gruntów  zaległości  wynoszą : 11.277,46 zł. Są to zaległości 7 osób. 
Na kwotę 1.361,53 zł  zostały  do  dłużników wysłane  wezwania do zapłaty. Na kwotę 
8.253,82 zł  egzekucja  dla 4 osób okazała się bezskuteczna . Postępowanie egzekucyjne 
zostało umorzone . Na kwotę 1.411,34 zł wysłano pozwy do Sądu Rejonowego 
Pozostała  zaległość tj. kwota 250,77 zł została  wpłacona do dnia 23.07.2012r. 
 
     3)W  najmie  lokali  użytkowych  zaległości  wynoszą :2.307,84 zł.  Są to zaległości 3 
osób. Kwota 1.160,11 zł stanowi  zaległość  z 2002r. i dotyczy 1 osoby. Egzekucja 
bezskuteczna, postępowanie zostało umorzone. 
Na kwotę 1.147,73 zł  zostały do  dłużników wysłane  wezwania do zapłaty, kwota  
387,60 zł została  wpłacona do dnia 23.07.2012r. 
 
     4) sprzedaż mienia komunalnego na raty ( § 0770) zaległość wynosi 526,99 zł. Jest to 
zaległość osoby zmarłej, do spadkobierców zostanie wysłane ponownie wezwanie do 
zapłaty. 
  
Od  w /w  zadłużeń  zaległości  w  odsetkach  wynoszą :  13.821,37 zł.  
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4. w dz.750 rozdz.75023 § 0570 –  mandaty – 11.819,43 zł. 
Na kwotę 11.699,43 zł. zostały  wystawione  tytuły wykonawcze, na kwotę 6.070 zł 
komornik zwrócił  tytuły wykonawcze z powodu bezskutecznej egzekucji (np.: 
zobowiązany nie zamieszkuje pod wskazanym adresem). Do dnia 9.07.2011r. została 
wpłacona  kwota 120 zł.  
 
5.w dz.754 rozdz.75495 § 0970 – 21.242,03 zł. 
Powyższa kwota  stanowi karę  umowną  naliczoną firmie z Katowic, która wykonywała 
zadanie „modernizacja systemu monitoringu”. W  dniu 27.07.2009r. zapadł wyrok sądowy, 
klauzulę  wykonalności nadano dnia 23.10.2009r.,30 listopada 2009r. Radca Prawny 
skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego w Katowicach. 
Postanowieniem z dnia 27.04.2010r. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne 
z uwagi na niewypłacalność spółki. Po powtórnym, wnikliwym przeanalizowaniu sprawy 
przez Radce Prawnego i określeniu kosztów związanych ze wznowieniem postępowania 
egzekucyjnego podjęto decyzję o przeprowadzeniu nowego postępowania. Radca Prawny 
zapoznał się z decyzją i przygotowuje dokumenty w tej sprawie. 
 
6 .w dz.756 rozdz.75615 § 0310 -  podatek  od  nieruchomości  od  osób  prawnych  – 
49.203,49  zł. 
 Na  kwotę 22.331,46 zł  wystawiono  tytuły  wykonawcze, na  kwotę  1.120,20 zł  zostały  
wystawione  upomnienia, z czego na kwotę 1.109 zł upomnienia zostały zwrócone z 
adnotacją, iż pod wskazanym adresem spółka nie prowadzi działalności. Kwota 911 zł 
została  wpłacona do 9.07.2011r. Na kwotę 15.779 zł został  wysłany wniosek o wpis na 
hipotekę przymusową. Kwota  506 zł stanowi  niedopłatę  w  podatku  oraz zwrot  tytułów 
wykonawczych  z powodu iż pod podanym adresem spółka nie prowadzi działalności. 
Zaległość na kwotę 7.228 została umorzona. 
 Pozostała kwota  tj. 1.327,83 zł  stanowi zaległość spółki wobec której dalsza egzekucja 
okazała  się bezskuteczna. Zgodnie z informacją zawartą w KRS spółka zawiesiła 
działalność z dniem 15.04.2009r. 
 
7.w dz.756 rozdz.75615 § 0320 – podatek rolny od osób prawnych – 286 zł. 
Został wystawiony tytuł wykonawczy. 
 
8.w dz.756 rozdz.75615 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób prawnych – 
1.809 zł, na całą zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy. 
  
9. w dz.756 rozdz.75616 § 0310 -  podatek  od  nieruchomości  od  osób  fizycznych  – 
364.206,72 zł, w tym zaległości  z  łącznego  zobowiązania  pieniężnego  wynoszą : 
243.857,84 zł. 
Do 9.07.2012r.  została  wpłacona  kwota  5.366,28 zł. Na  kwotę  7.098 zł  wysłano 
wnioski  o wpis na  hipotekę. Wystawiono  tytuły  wykonawcze  na  kwotę  53.110,32 zł ,   
z czego  na kwotę 11.457,21 zł tytuły wykonawcze zostały zwrócone z powodu 
bezskutecznej egzekucji. Kwota 71.806 zł stanowi zaległość  osób, które odwołały się do 
SKO w Opolu. Kwota 14.744 zł  zostanie odpisana, postępowanie podatkowe w toku ,  na 
kwotę 12.733,37 zł zostały złożone podania  o umorzenie  podatku . Na kwotę 1.903 zł  
zostały  wysłane  upomnienia. Na  kwotę 191.627,82 zł  została ustanowiona hipoteka.  
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Pozostałe  zaległości tj.5.817,93 zł. są  w  trakcie  wyjaśniania.( np. zgon  podatnika, 
ustalanie  aktualnego  miejsca  pobytu, wyjazd  za  granicę, niedopłaty) . 
  
10.w podatku  od  środków transportowych od osób fizycznych – 1.884 zł 
 Na  zaległość  w kwocie  1.397 zł  został  wystawione   tytuły  wykonawcze z czego na 
kwotę 481 zł tytuły zostały zwrócone z powodu bezskutecznej egzekucji. Zaległość w 
kwocie 487 zł została wpłacona. 
 
11.w podatku  rolnym od osób fizycznych – 9.748,41 zł. 
Kwota 305,35 zł została  wpłacona  do 9.07.2010r., na kwotę 3.245,85 zł wystawione 
zostały tytuły  wykonawcze z czego  na kwotę 89,55 zł tytuły zostały zwrócone z powodu 
bezskutecznej egzekucji. Na kwotę  441,63  zł zostały złożone podania o umorzenie , na 
kwotę 5.052 zł decyzje są rozpatrywane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w 
Opolu. Pozostałe  zaległości tj.703,58 zł są w trakcie wyjaśnienia ( zgon podatnika, wyjazd 
za granicę, zmiana miejsca pobytu) 
   
 12.  w dochodach  realizowanych  przez  Urzędy  Skarbowe  - 10.096,81  zł. 
Zaległości występują  m.in.: w podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych opłacanego  w  
formie  karty podatkowej, w podatku od spadków i darowizn i  w podatku  od czynności  
cywilnoprawnych.  

 
13.zaległości w dz.852 rozdz.85212 § 2360 wynoszą – 924.032,25 zł  i  dotyczą zaliczki  
alimentacyjnej oraz Funduszu alimentacyjnego  
Należności  od  dłużników wynikają ze  stosowania ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o 
postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, która 
wygasła z dniem 1.10.2008r.  
Kolejnym aktem regulującym zakres działań MGOPS wobec dłużników alimentacyjnych 
jest ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 
Według  wyjaśnień   MGOPS wynika , iż podejmowane są  wszelkie działania wobec 
dłużników alimentacyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku             
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  w celu poprawy efektywności ściągania 
należności. 
 
14. w opłacie stałej i w opłatach  za wyżywienie w przedszkolach i w żłobku oraz najmu 
pomieszczeń  w placówkach szkolnych w dz.801i w dz.853  zaległości wynoszą  
12.745,25 zł 
 

 
            Wydatki  zostały  wykonane  w   47,5 %  w  stosunku  do  planu. 

 
Wydatki  bieżące  zostały  wykonane  w  48,9 % ,  natomiast  wydatki  majątkowe   
w  10,3  %. 
 
 
Wykonanie  w  poszczególnych  działach  jest  zróżnicowane.  Przyczyny  tego  są  
następujące : 
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dz.010 – Rolnictwo  i  łowiectwo – 11,9 % 
 

Brak wykonania w wydatkach  bieżących  w rozdz.01008 spowodowany jest tym iż, 
zadanie o nazwie konserwacja rowów gminnych –odprowadzających wody z 
przebudowanego kanału Młynówka w Januszkowicach do ujścia do rzeki Padół będzie 
realizowane w II półroczu.    
Wydatki  majątkowe  w/w rozdziale  wykonane zostały w 4,7 %.  
W całości zostało wykonane i zapłacone 1 zadanie  o nazwie „remont kortta cieku 
melioracyjnego w Krępnej ( za posesją Laskowski, Przybyła )  z OŚiGW,  realizacja  
pozostałych zadań przedstawia się  następująco: 
-przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze na Lesiany- odprowadzenie 
wód z pól do cieku Padół – 19.04. 2012r. została podpisana umowa na wykonanie, termin 
wykonania 13.07.2012r., zadanie zostało już zrealizowane  a prace odebrane. Zapłata 
nastąpi po przedłożeniu faktury. 
-wykonanie odprowadzenia wód z rowu na dz.479 w Jasionej – w miesiącu sierpniu planuje 
się ogłoszenie przetargu na wykonanie o ile dochody w ramach OŚiGW zostaną 
zrealizowane 

 
         Pozostałe  wydatki w/w  dziale  realizowane są w miarę zgłaszanych  potrzeb. 
 
 

dz.600 – Transport  i  łączność – 22,5 %. 
 
Przyczyny  takiego wykonania  są  następujące : 

 
Wydatki  bieżące  w rozdz.60016 w  I  półroczu   zostały  wykonane  w 21 %. Powody 
takiego wykonania są następujące : 
1.remonty cząstkowe dróg – w m-cu maju  podpisano umowę, termin wykonania 
31.08.2012r., w miesiącu lipcu dokonano odbioru robót i zapłaty 
2.naprawy  chodników  w  mieście  i  gminie – w miesiącu styczniu przeprowadzono 
remont fragmentu chodnika w ciągu ul. Kościuszki w związku z wystąpieniem zapadnięcia. 
W miesiącu kwietniu przeprowadzono remont  zgłoszonych oraz stwierdzonych podczas 
objazdów usterek w chodnikach na terenie gminy. Zadanie realizowane jest na bieżąco wg 
potrzeb.     
3. naprawy awaryjne dróg – pod koniec 2011r. oraz w roku obecnym stwierdzono kilka 
awarii dróg, które wymagają podjęcia dalszych działań, są to ul. Górna na wysokości bloku 
nr 14 w Zdzieszowicach oraz ul. Graniczna w Zdzieszowicach. Niestety środki finansowe 
jakie są do dyspozycji nie pozwalają na podjęcie natychmiastowych działań naprawczych. 
Jeżeli znajdą się dodatkowe środki w budżecie na usunięcie awarii dróg , to zostaną podjęte 
dalsze procedury. 
4.okresowe przeglądy dróg – zaplanowana  w budżecie kwota na ten cel jest  
niewystarczająca. W przypadku wygospodarowania wolnych środków zadanie będzie 
realizowane 
 
Wydatki bieżące w rozdz.60017 zostały wykonane w 35,1 % , wydatki  majątkowe  w 0% 
ponieważ zadanie z Funduszu  Sołeckiego  wsi Oleszka – ułożenie koryt betonowych z 
kratą przelewową na drodze transportu rolnego wzdłuż terenów nadleśnictwa  zaplanowano 
do realizacji na II półrocze. W chwili obecnej trwają negocjacje z potencjalnymi 
wykonawcami przedmiotowego zadania 
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Wydatki  bieżące  w rozdziale 60095 zostały  wykonane  w 41,3 %. Wydatki  są  
realizowane w miarę zgłaszanych  potrzeb.   

 
Pozostałe  zadania  w  dziale  transport  zostały  przewidziane  do  realizacji  w  III i IV  
kwartale. 

 
dz.700 – Gospodarka  mieszkaniowa – 55,8 %. 

 
Wydatki  bieżące  wykonano w 63,9 %.  
 
Wydatkowanie  środków  odbywa  się  sukcesywnie  w  miarę  zgłaszanych  potrzeb. 
Podpisano  umowy  na  usługi  geodezyjne, wyceny  nieruchomości, ogłoszenia. Wiele 
zadań jest w trakcie realizacji , a zapłata za nie nastąpi w II półroczu. 
 
Pozostałe  wydatki  będą  realizowane  w  III  i IV. 
Wydatki  majątkowe  wykonano  w 0 % . Wydatek nie nastąpił, ponieważ do tej pory nie 
osiągnięto ostatecznego porozumienia z PKP w sprawie  nabycia gruntów od 
przedmiotowej spółki, z których powszechnie korzystają mieszkańcy gminy. 
 
dz.710 – Działalność  usługowa – O % 

 
 Powyższe wykonanie spowodowane jest tym, iż realizacja zadania: „dokonywanie zmian w 
planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzieszowice”  zaplanowano  do realizacji 
na II półrocze oraz  brakiem potrzeb ( wydanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia 
w prasie, wydanie opinii)  

 
dz.750 – Administracja  publiczna – 50 %. 
 
Realizacja  zadań  w\w  dziale  przebiega  zgodnie  z  planem  oraz  zgłaszanymi  
potrzebami. 
Środki  związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej  są wykorzystane w 47,3%.  
 
W  Urzędzie  Miejskim  wydatki  bieżące  wykonano w 49,4 %. Prace remontowe zostały 
zaplanowane do realizacji w II  półroczu. 
 
Wydatkowanie  środków  związanych  z promocją  Gminy odbywa  się  zgodnie  z  planem .  

   
Pozostałe wydatki w/w dziale realizowane są w miarę zgłaszanych potrzeb  i  posiadanych 
środków. 
 
dz.752 – Obrona narodowa – 0%  
dz.754 – Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona  przeciwpożarowa – 53 %  
 
     Realizacja  zadań  związanych  z  bieżącym  utrzymaniem  OSP  przebiega  zgodnie  z  
planem  wydatków , zgłaszanymi  potrzebami . 
Wydatki  bieżące w  I  półroczu  w rozdz.75412 zostały  wykonane  w 55,1 %  natomiast  
wydatki    majątkowe  49,2 %,  realizacja zadań przedstawia się następująco: 
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 1.Fundusz Sołecki wsi Krępna  „budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej – 
wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku wielofunkcyjnego” – została w 
miesiącu   maju podpisana umowa, termin wykonania 17.08.12r., zadanie w m-cu lipcu 
wykonano i dokonano zapłaty, 
2.Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – budowa budynku wielofunkcyjnego w 
Januszkowicach –został wykonany montaż klimatyzacji na dużej Sali oraz opracowano 
dokumentację  projektowo-kosztorysową na doposażenie  pomieszczeń zaplecza w 
grzejniki. Dalszą realizację zadań zaplanowano na III i IV kwartał. 

 
Środki  przeznaczone  na Obronę  Cywilną  wykorzystano w 20,8 % . 
Wydatki  są  realizowane w miarę zgłaszanych  potrzeb.   

 
Pozostałe  zadania  w  dziale 752, 754 i 757  będą  realizowane  w  III  i  IV  kwartale.         

 
 

dz.801 – Oświata  i  wychowanie – 51,1 % 
 
Realizacja  zadań  w/w  dziale  przebiega  zgodnie  z  planem  wydatków i  w  miarę 
posiadanych środków. 
 
Wydatki  bieżące  w  szkołach  podstawowych  wykorzystano  w 52 %  . 
 
Wydatki  bieżące w przedszkolach  wykorzystano  w 51,9 %,  w oddziałach  
przedszkolnych  w 50,7 %.  
 Wydatki majątkowe w przedszkolach wykorzystano w  0%, zadanie będzie realizowane w 
II półroczu. 
 
W  gimnazjum  wydatki  bieżące  wykorzystano  w 49,7 %.  natomiast  wydatki  majątkowe   
w 100 %. Zadanie zostało wykonane. Dotacja dla samorządu województwa  jako wkład 
własny na realizację Projektu „Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości”  została przekazana 
zgodnie z podpisanym aneksem do umowy. 

 
W  załączeniu  szczegółowa  informacja  z  wykonania  budżetu  jednostek  oświatowych  
obsługiwanych  przez  BAEO. 
 
      
dz.851 – Ochrona  zdrowia – 47,20 % 
 
     Realizacja   zadań  w/w  dziale przebiega  zgodnie  z  planem  wydatków  i w miarę 
potrzeb. 
Szczegółowe  wyjaśnienie   do  wykonania  w  rozdziale  85153 i 85154  stanowi  załącznik  
do  niniejszego  sprawozdania. 
 
   
dz. 852 – Pomoc  Społeczna – 48,3 % 
  
     Wydatki  na  bieżące  utrzymanie  Opieki  społecznej  dokonywane  są 
w  miarę  zgłaszanych  potrzeb i  posiadanych  środków. 
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 Wykonanie  w  rozdz.85203 wynosi 43,7 % i dotyczy kosztów funkcjonowania  dwóch  
Domów Dziennego Pobytu na terenie gminy Zdzieszowice.  
 
W rozdz.85204 – rodziny zastępcze wykonanie wynosi 29,1 % i dotyczą kosztów 
utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Wykonanie wynika z bieżących potrzeb, trudno 
jest oszacować potrzeby w w/w zakresie. 
Wykonanie  w rozdz.85205  wynosi  21,8% . Ośrodek realizuje zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w formie porad prawnych oraz działalności zespołu 
interdyscyplinarnego. 
W ramach działalności Punktu Interwencji Kryzysowej podpisano umowę zlecenia z radcą 
prawnym, świadczącym pomoc prawną mieszkańcom gminy znajdującym się w trudnej 
sytuacji majątkowej, bądź osobistej, dotkniętych przemocą domową. Brak wykonania na     
§ 4110 i 4120 wynika z faktu, iż aktualny zleceniobiorca podał innego pracodawcę 
zobowiązanego do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy. 
Niższe wykonanie w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe spowodowane jest tym , iż do 
30.06.2012r. w umowie ustalona ilość godzin była wystarczająca na potrzeby mieszkańców 
gminy Zdzieszowice 
Brak wykonania w rozdz.85206 wynika z faktu, iż Asystent Rodziny został zatrudniony na 
podstawie umowy zlecenia dopiero od 16.07.2012r. Wcześniej nie było potrzeby 
nawiązania współpracy z Rodziną Zastępczą. 
Wykonanie w rozdz.85213 wynosi 36,1%. W ramach rozdziału pokrywa się zobowiązania 
wobec ZUS –składkę zdrowotną z tytułu wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych. 
Wykonanie wynika z bieżących  potrzeb. 
Nie wykorzystano środków przeznaczonych w rozdz.85226-ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, 
gdyż nie wystąpiły potrzeby w w/w zakresie. 
Wydatki w rozdz.85228-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały 
wykorzystane w 36,9 %. Wykonanie wynika z bieżącego zapotrzebowania, trudno 
jednoznacznie oszacować potrzeby w w/w zakresie. 

         Pozostałe  wydatki w/w  dziale  realizowane są w miarę zgłaszanych  potrzeb. 
 
 

w dz.853 – Pozostałe  zadania  w  zakresie  polityki  społecznej – 53,1 % 
 
     Wydatki  na  bieżące  utrzymanie  Żłobka  wykonane  zostały  w  51,6 % . 
Realizacja przebiega zgodnie z planem. Większość zakupów  oraz  przeglądy techniczne  
przewidziano do realizacji na II półrocze. 
 
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  przekazywane  zgodnie  z  
podpisanymi  umowami.  
 Z rozdz.85395 realizowany jest m.in. program „Podnoszenie kwalifikacji klientów 
MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy”. Projekt współfinansowany jest ze środków 
unijnych. Zaplanowane  środki  na realizację w/w programu  stanowią  wkład własny. 
Środki europejskie oraz środki z budżetu państwa zostały wprowadzone do budżetu 12 lipca 
2012r., z  tą samą datą został podpisany  aneks do umowy ramowej. 
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 Brak wykonania tego  zadania wynika z faktu, iż Ośrodek  środki na realizację w/w 
programu otrzymał pod koniec miesiąca lipca.  
 

 
dz. 854 – Edukacyjna  opieka  wychowawcza – 53,1 % 
 
     Wydatki  bieżące  w  tym  dziale  dokonywane  są  w  miarę  zgłaszanych  potrzeb i  
posiadanych  środków. 

 

W  załączeniu  szczegółowa  informacja  z  wykonania  budżetu  jednostek  oświatowych  
obsługiwanych  przez  BAEO – rozdz.85401 i 85495. 
 Środki w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów , wykorzystane zostały  w    
37,7 %. Zadanie realizuje MGOPS. Pomocą w formie stypendium szkolnego objęto 58 
uczniów, natomiast o zasiłek szkolny do 30.06.2012r. nikt nie wnioskował. 
Przyjęto zasadę, iż rozliczenia dotacji w stosunku do środków własnych ( w proporcji 
 80/20 ) dokonuje się po rozliczeniu poszczególnych transz pomocy przez 
świadczeniobiorców. Pomoc przyznawana jest w dwóch transzach. Termin rozliczenia II 
transzy upłynął w dniu 15.07.2012r. Wykonanie wynika z bieżących potrzeb, trudno 
przewidzieć ilość świadczeniobiorców w danym roku. 
 
 
dz. 900 – Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska – 33,3 % 
 
Środki  dla  Spółki  WiK  na  dopłaty  do  cen  wody i  kanalizacji  są  przekazywane  na  
bieżąco, na  podstawie  przedłożonych  przez  Spółkę  rozliczeń. 
 

         Niższe wykonanie wydatków  bieżących  dotyczących oczyszczania miasta i wsi  i  
         utrzymania zieleni w miastach i gminach  spowodowane jest tym, iż zapłata za prace    
         wykonane w miesiącu czerwcu nastąpiła w miesiącu lipcu. 

 
Środki przeznaczone na  oświetlenie  ulic , placów  i  dróg  wykonano  w 24,8 %. Realizacja 
zaplanowanych zadań przedstawia się następująco: 
-przez 6 miesięcy za energię płacono  kwoty zaliczkowe, dopiero w  m-cu  lipcu nastąpiło 
rozliczenie za zużytą energię, po uwzględnieniu płatności z m-ca lipca wykonanie wynosi 
43,1 %.  
-konserwacja oświetlenia ulicznego ( wysokie) –umowa na konserwacje podpisaliśmy 
dopiero  31.05.2012r., pierwszą fakturę  za konserwację za m-c czerwiec otrzymaliśmy w 
m-cu lipcu 
-remont zniszczonego oświetlenia – dokonano naprawy zniszczonego oświetlenia w wyniku 
kolizji drogowych na ul. G. Św. Anny i na ul. Chrobrego, zadanie realizowane jest na 
bieżąco wg  potrzeb. 

      
Przekazanie  dotacji  dla  ZGKiM  nastąpi po wykonaniu  zadań  i  przedłożeniu  
wymaganych  dokumentów .   
 
Wydatki  bieżące  w  rozdziale  90095  zostały  wykonane  20,6 % . 
 
 Na powyższe wykonanie miały wpływ: 
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1. realizacja zadań będzie II półroczu np. zakup choinki, całoroczne wykonywanie wystroju 
grobów, montaż iluminacji, ubezpieczenie mienia, 
2.zadania są wykonywane w miarę zgłaszanych potrzeb, np. likwidacja dzikich wysypisk 
śmieci ,wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt, wynagrodzenie dla rolnika z tytułu 
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy, wykonanie 
pionowych znaków drogowych, nadzory i kosztorysy, 
3.podpisano  umowy na : 
1)zapobieganie  bezdomności zwierząt,  
2)opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości  Jasina i 
Oleszka, 
3)pomiary zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków , 
 realizacja  w/w zadań  przebiega zgodnie z podpisanymi umowami.  

 
Pozostałe  zadania zaplanowane w budżecie będą realizowane  w II półroczu , jeśli będą 
takie potrzeby np.: wycinka i przecinka drzew i krzewów 
 
Wydatki  majątkowe  zostały  wykonane  w  5,2 %.   
 
Realizacja zadań przedstawia się następująco: 
 
-Odwodnienie Parku Miejskiego – podpisano umowę na wykonanie i nadzór , termin 
realizacji 28.09.2012r. 
-Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – „zagospodarowanie dz.279/5 KM3 Rozwadza w zakresie 
małej architektury – została zawarta umowa na wykonanie projektu zagospodarowania 
działki, termin wykonania 30.07.2012r. 
-Fundusz Sołecki wsi Jasiona – wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Jasionej  - zadanie 
zostało w całości zrealizowane i zapłacone. 
-SM Osiedla „Kościuszki-Korfantego” – utwardzenie terenu wokół stołu do ping-ponga na 
dz.nr 405/5 oraz utwardzenie i wykonanie ogrodzenia terenów wokół segregatorów na 
śmieci na dz.379/8 – podpisano umowę na wykonanie uproszczonej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej, termin wykonania 20.07.2012r. 
-Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – zakup materiałów – etap I- na „budowę parkingu w rejonie 
ul. Ogrodowej – w chwili obecnej trwają ustalenia dotyczące form prawno-organizacyjnych 
tak zdefiniowanego zadania inwestycyjnego. 
 
 
dz.921 – Kultura  i  ochrona  dziedzictwa  narodowego – 55,2 % 
dz.926 – Kultura  fizyczna   – 45,5% 
 
     Przekazywanie  dotacji  podmiotowej  dla  MGOKSiR  oraz  MGBP    następuje  w  
miarę  zgłaszanych  potrzeb .  
Środki przeznaczone  na  współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi  w  zakresie : 
organizowania  zawodów  sportowych  o  zasięgu  gminnym  i  ponadgminnym  w celu  
wspomagania  idei  współzawodnictwa  sportowego  dzieci  , młodzieży  i  dorosłych  oraz 
na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej  na  obszarze  Gminy są przekazywane  
zgodnie  z podpisanymi  umowami.    
 
Środki  do  dyspozycji  RS i SM  są  uruchamiane  w  miarę  zgłaszanych  potrzeb . 
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Wydatki  majątkowe w rozdz.92695 zostały wykonane w  0 %. Obecnie trwają negocjacje z 
potencjalnymi wykonawcami  na realizację  zadania „ dokończenie budowy ogrodzenia 
boiska przy ul. Akacjowej 7” ze środków SM osiedla „Akacjowa-Zielona”. 

         
Budżet  gminy  według   stanu  na  30  czerwca  2012r. jest  zadłużony  ogółem 
w  wysokości :  914.616,39 zł , w tym: 
1) ZGKiM – 22.004,39 zł , zobowiązanie wymagalne powstałe w związku brakiem środków 
i dotyczy  nie przekazanego odpisu na ZFŚS  za 2011r., 
2)Urząd Miejski – 892.612 zł - kredyt 
 
W  wyniku  w/ w  działań  i  tak  zrealizowanego  budżetu  wynik  budżetowy  gminy  
Zdzieszowice  za  I półrocze 2012r. zamknął  się  nadwyżką budżetową  w  wysokości                            
1.599.639,67 zł. 

 
Dołożę  wszelkich  starań  aby  budżet  2012r. po  stronie  dochodów  jak  i  po  stronie  
wydatków  został  wykonany  zgodnie  z  planem i  w  jak najwyższym  procencie. 

 
     Do  sprawozdania  opisowego  z wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2012r.        
dołączam  informację :   
1.o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego : Miejsko-Gminnej  Biblioteki  Publicznej, 
 Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Kultury  Sportu  i  Rekreacji  oraz  Zakładu  Gospodarki  
Komunalnej  i  Mieszkaniowej, 
2.z  wykonania  budżetu  jednostek  oświatowych  obsługiwanych  przez  BAEO. 
3.z wykorzystania środków finansowych w dz.851 rozdz.85153 i rozdz.85154.   

 
Zdzieszowice , dnia 3.08. 2012r. 
 
Opracowała: 
Zdzisława  Krukowska 
 

                                                                                                        Z up. BURMISTRZA  
                                                                                                                           mgr Sybila Zimerman 
                                                                                                                           Z-ca Burmistrza Zdzieszowic 

 
                                                                                          

                                                                                                                         
                                           
 
                                                              


