
Objaśnienia 
do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

i przebiegu realizacji przedsięwzięć 
na dzień 30 czerwca 2013 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  wg  stanu  na  30  czerwca  2013  r.  w  wieloletniej
prognozie finansowej różnią się od dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy o kwotę
168,00 zł. Rożnica wynika ze zwiększenia planu dochodów  i wydatków o kwotę dotacji celowej w
dz.  852  przeznaczonej  na  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  opłacane  za  osoby  pobierające
niektóre  świadczenia  z  pomocy  społecznej  oraz  za  osoby  uczestniczące  w  zajęciach  centrum
integracji społecznej. Zmiana ta nie ma wpływu na wynik budżetu.

1. Dochody.
Dochody  ogółem  na  dzień  30  czerwca  2013  r.  wynoszą  22.070.525,79  zł,  co  stanowi  52  %
planowanych dochodów. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 22.032.233,26 zł,  tj. 54,5%
w stosunku do planowanych dochodów bieżących, w tym: najwyższe wykonanie osiągnęły dochody
z tytułu subwencji ogólnej ( 61,4%), dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele
bieżące (60,9%)  oraz dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych ( 60,1%). Podatki i opłaty zostały wykonane na  poziomie 55,2% w stosunku do planu,
natomiast najniższy poziom wykonania osiągnęły dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych ( 43,4%). 
Dochody  majątkowe   wynoszą   38.292,53zł   i  stanowią  1,9%  planowanych  dochodów
majątkowych. Tak niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest brakiem chętnych
na zakup działek, pomimo kilkakrotnego ogłaszania przetargów na ich zbycie.

2. Wydatki.
Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2013 r.  zostały zrealizowane w kwocie 21.012.908,47 zł,  tj
46,5% w stosunku do planowanych. Wydatki bieżące  zostały zrealizowane w 48,5%, a wydatki
majątkowe w 19 % w stosunku do planowanych wydatków.
W ramach wydatków bieżących  na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę
11.705.775,52 zł,  a  na  wydatki  związane  z  obsługą  długu  wydano 18.420,37 zł.  Natomiast  na
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wydano kwotę 2.336.769,94 zł. 
W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013 r. gmina nie poniosła wydatków z tytułu poręczenia spłaty
pożyczki zaciągniętej przez „Wodociągi i Kanalizację” Spółkę z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach.
W ramach wydatków majątkowych na nowe inwestycje wydano 116.544,18 zł, na kontynuowane 
inwestycje 292.849,13 zł., a na wydatki udzielone w formie dotacji wydano 183.555,32 zł. 

3. Wynik budżetu.
Na dzień 30 czerwca 2013 r. gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w kwocie 1.057.617,32 zł.

4. Przychody.
Przychody na dzień 30 czerwca 2013 r. zostały wykonane w kwocie 4.336.283,98 zł , tj. 145,2%  w
stosunku do planu, na co składa się   nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.571.187,98 oraz  wolne
środki w kwocie 765.096,00 zł.

5. Rozchody.
W 2013 r.   w rozchodach zaplanowano spłatę  czterech rat kredytu w łącznej kwocie 255.032,00
zł . Na dzień 30 czerwca 2013 r. wykonanie po stronie rozchodów wynosi 127.516,00 zł. tj. 50%
planu.



6. Dług. 
Na  dzień  30  czerwca  2013r.  dług  gminy  wynosi   637.580,00  zł.  Jest  to  kwota  kredytu
długoterminowego, 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 30.06.2013 r. wykonanie zadań  zaliczanych do przedsięwzięć wyniosło 361.836,03 zł , tj.
24,3% w stosunku do planu, w tym: wydatki bieżące  62%, wydatki majątkowe 21,2%. 
W zadaniach  bieżących   w  95,8  % zrealizowano  zadanie  pn.  „  Droga  do  sukcesu  w  Gminie
Zdzieszowice”. Natomiast zadanie „ Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na
rynek  pracy”  zaplanowane  jest  do  realizacji  w II  półroczu.  W.w.  zadania  realizowane  są  przy
udziale środków europejskich. 
W pozostałych zadaniach w ramach wydatków bieżących w m-cu czerwcu rozpoczęto „Realizację
programu  rozwoju  bibliotek”  i  jak  wynika  z  informacji  złożonej  przez  dyrektora  MiGBP w
Zdzieszowicach wykonanie zadania na dzień 30 czerwca 2013 r. osiągnęło 0,3% planowanej kwoty.
W ramach wydatków majątkowych  zrealizowane zostały następujące zadania: „ Fundusz Sołecki
wsi Oleszka – ułożenie koryt betonowych z kratą przelewową na drodze transportu rolnego wzdłuż
nadleśnictwa”,  „  wykonanie  budowy drogi  na  ul.  Słowackiego  w  Zdzieszowicach”.  Natomiast
zadanie o nazwie „Zaasfaltowanie  ul. Chopina, ul. Myśliwca od ul. K.Miarki do wyjazdu ze sklepu
Biedronka  oraz  łącznika  pomiędzy  ul.  Chopina  i  Osadników”zrealizowane  zostało  w  terminie
określonym w umowie, tj. do 28.06.2013 r. W m-cu  maju i czerwcu dokonano częściowej zapłaty,
pozostała kwota została zapłacona w  m-cu lipcu.  Realizację pozostałych zadań zaplanowano w II
półroczu 2013 r. 
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