
Objaśnienia 
do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

i przebiegu realizacji przedsięwzięć 
na dzień 30 czerwca 2012 r.

Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 
1240 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy 
Zdzieszowice są zgodne w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki 
samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki w roku 2012 w wieloletniej prognozie finansowej 
różnią się od dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy o kwotę 135.090,00 zł. 
Rożnica wynika ze zwiększenia planu dochodów  i wydatków o kwotę 135.090,00 zł. Zmiana ta nie 
ma wpływu na wynik budżetu.

1. Dochody.
Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą 21.202.079,62 zł, co stanowi 53,8 % 
planowanych dochodów. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 20.949.473,10 zł,  tj 53,6% 
w stosunku do planowanych dochodów bieżących, natomiast dochody majątkowe  wynoszą 
252.606,52 zł  i stanowią 82,0% planowanych dochodów majątkowych.

2. Wydatki.
Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2012 r.  zostały zrealizowane w kwocie 19.602.439,95 zł,  tj 
47,7% w stosunku do planowanych. Wydatki bieżące  zostały zrealizowane w 49,1%, a wydatki 
majątkowe w 10,3 % w stosunku do planowanych wydatków.
W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 
11.277.656,63 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wydano kwotę 
2.139.672,08 zł, 

3. Wynik budżetu.
Na dzień 30 czerwca 2012 r. gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w kwocie 1.599.639,67 zł.

4. Przychody.
Przychody na dzień 30 czerwca 2012 r. zostały wykonane w kwocie 1.996.492,35 zł , tj. 100%  w 
stosunku do planu, na co składa się   nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 976.364,35 oraz  wolne 
środki w kwocie 1.020.128,00 zł.

5. Rozchody.
W 2012 r.   w rozchodach zaplanowano spłatę  czterech rat kredytu w łącznej kwocie 255.032,00 
zł . Na dzień 30 czerwca 2012 r. wykonanie po stronie rozchodów wynosi 127.516,00 zł. tj. 50% 
planu.

6. Dług. 
Na dzień 30 czerwca 2012r. dług gminy wynosi  892.612,00 zł. Jest to kredyt długoterminowy, 
który gmina zaciągnęła w 2011 r. na realizację zadania pn. „ przebudowa  drogi łączącej 
Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ul. Waryńskiego”. 

7. Przedsięwzięcia.
Na dzień 30.06.2012 r. wykonanie zadań  zaliczanych do przedsięwzięć wyniosło 48.407,45 zł , tj. 
3,2% w stosunku do planu i kwota ta stanowi wykonanie  wydatków majątkowych. 
Niskie wykonanie zadań zaliczanych do przedsięwzięć wynika z tego, iż jedynie dwa zadania 
zostały zaplanowane do realizacji w I półroczu, są to „remont koryta cieku melioracyjnego w 
Krępnej ( za posesją Laskowski-Przybyła) oraz „ Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”. 
Realizację pozostałych zadań zaplanowano w II półroczu 2012 r. 



W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012 r. gmina nie poniosła wydatków z tytułu poręczenia spłaty 
pożyczki zaciągniętej przez „Wodociągi i Kanalizację” Spółkę z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach, 
gdyż termin pierwszej spłaty pożyczki przez spółkę przypada na IV kwartał 2012r.  

Zdzieszowice, 26.07.2012 r.                                                        
Sporządził: Jolanta Śledź                                                             


