
Objaśnienia 
do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

i przebiegu realizacji przedsięwzięć 
na dzień 30 czerwca 2014 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.
885  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  2014  r.  w  wieloletniej
prognozie finansowej różnią się od dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy o kwotę
66.069,16  zł.  Rożnica  wynika  ze  zwiększenia  planu  dochodów   i  wydatków  o  kwotę  dotacji
celowych w dz. 852  rozdz. 85295 przeznaczonych na:
1) dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego programu „ Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” w kwocie 63.701,00 zł.
2)  realizację  przez  gminę  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej,  o  których  mowa  w
rozporządzeniu  Rady Ministrów z  dnia  27  maja  2014  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków
realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 2.368,16 zł.
Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu.

1. Dochody.
Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r.  wynoszą 23.860.619,23 zł,  co stanowi 56,46 %
planowanych  dochodów.  Dochody  bieżące  zostały  wykonane  w  kwocie  23.510.846,72  zł,   tj.
56,39% w stosunku do planowanych dochodów bieżących, w tym: najwyższe wykonanie osiągnęły
dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ( 71,93%),
subwencji  ogólnej  (  61,40%) oraz  dochody z  tytułu  dotacji  i  środków przeznaczonych  na  cele
bieżące  ( 61,28 %). Dochody z tytułu podatków i opłat wykonane zostały w 54,09% w stosunku do
planu.  Natomiast  dochody  z  tytułu  udziału  we  wpływach  z  podatku  dochodowego  od  osób
fizycznych  wykonane zostały  na poziomie 53,20% planu. 
Dochody  majątkowe  wynoszą  349.772,51zł  i  stanowią  61,91%  planowanych  dochodów
majątkowych. 

2. Wydatki.
Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r.  zostały zrealizowane w kwocie 21.804.591,45 zł,  tj
46,98% w stosunku do planowanych. Wydatki bieżące  zostały zrealizowane w 47,90%, a wydatki
majątkowe w 38,82 % w stosunku do planowanych wydatków.
W ramach wydatków bieżących  na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę
11.679.914,25  zł,  a  na  wydatki  związane  z  obsługą  długu  wydano  8.737,48  zł.  Natomiast  na
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wydano kwotę 2.355.052,41 zł. 
W okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014 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 286.949,42 zł, na kontynuowane 
inwestycje 722.408,70 zł., a na wydatki udzielone w formie dotacji wydano 142.830,86 zł. 

3. Wynik budżetu.
Na dzień 30 czerwca 2014 r. gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w kwocie 2.056.027,78 zł.

4. Przychody.
Przychody na dzień 30 czerwca 2013 r. zostały wykonane w kwocie 4.664.751,05 zł , tj. 105,78%
w  stosunku  do  planu,  na  co  składa  się   nadwyżka  budżetowa   z  lat  ubiegłych  w  kwocie
4.154.687,05 zł oraz  wolne środki w kwocie 510.064,00 zł.



5. Rozchody.
W 2014 r.   w rozchodach zaplanowano spłatę  czterech rat kredytu w łącznej kwocie 255.032,00
zł . Na dzień 30 czerwca 2014 r. wykonanie po stronie rozchodów wynosi 127.516,00 zł. tj. 50%
planu.

6. Dług. 
Na  dzień  30  czerwca  2014r.  dług  gminy  wynosi   382.548,00  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 30.06.2014 r. wykonanie zadań  zaliczanych do przedsięwzięć wyniosło 790.034,32 zł , tj.
30,54% w stosunku do planu, w tym: wydatki bieżące  31,33%, wydatki majątkowe 30,47%. 
W zadaniach bieżących realizowanych przy udziale środków europejskich  w 99,83 % zrealizowano
zadanie  pn.  „  Zintegrowany rozwój  Aglomeracji  Opolskiej”.  Natomiast  zadanie  „  Podnoszenie
kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy” zrealizowano w 29,43% w stosunku
do planu. W wydatkach majątkowych realizowanych  przy udziale środków europejskich zadanie
„budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach” zostało zrealizowane w
całości.  Kwota  300.400,77  zł,  to  oszczędności  jakie  powstały  w  wyniku  postępowania
przetargowego.   Na zadanie o nazwie „ zagospodarowanie  dz. 279/5 KM3 Rozwadza w zakresie
małej  architektury”  z  przyczyn  formalno-prawnych  rozwiązano  umowę  na  dofinansowanie   ze
środków europejskich  i na najbliższej sesji zadanie to zostanie przesunięte do pozostałych zadań.
Jego realizacja nastąpi po dokonaniu zmian w budżecie i WPF.
W pozostałych zadaniach w ramach wydatków bieżących, zadanie  „realizację programu rozwoju
bibliotek”, jak wynika z informacji złożonej przez dyrektora MiGBP w Zdzieszowicach, na dzień
30 czerwca 2014 r. zostało wykonane  w  41,99% w stosunku do planowanej kwoty. 
W  ramach  pozostałych  wydatków  majątkowych  w  całości  zrealizowane  zostały  następujące
zadania:  „  Fundusz  Sołecki  wsi  Januszkowice  –  budowa  budynku  wielofunkcyjnego  w
Januszkowicach,  wymiana  stolarki  okiennej”,  „  Fundusz  sołecki  wsi  Jasiona  –  dokończenie
ogrodzenia  placu  zabaw   w  Jasionej”,  „  Fundusz  sołecki  wsi  Krępna  –  budowa  budynku
wielofunkcyjnego  w  Krępnej,  wykonanie  zagospodarowania  terenu  wokół  budynku
wielofunkcyjnego”,  „  Fundusz  sołecki  wsi  Oleszka  –  ułożenie  koryt  betonowych  z  kratą
przelewową na drodze transportu rolnego wzdłuż nadleśnictwa” oraz „zagospodarowanie terenu
wokół budynku Żłobka Samorządowego ( wykonanie nasadzeń i trawników). 
Zadanie  „przebudowa  budynku  żłobka  (  zmiana  systemu  ogrzewania  wody  z  ogrzewania
węglowego na ogrzewanie gazowe) zostało zaplanowane do realizacji w okresie letnim.
Zadanie  „  przebudowa  boiska  sportowego  w  Krępnej”  na  dzień  30  czerwca  2014  r.  zostało
zrealizowane w zaledwie 0,09% planu -  wykonano tablicę informacyjną.  W dniu 12.05.2014 r.
zawartą umowę na wykonanie w.w. zadania, termin realizacji upływa  30.09.2014r. 
Wykonanie  zadania „ budowa drogi wraz z oświetleniem na ul. Jagodowej w Żyrowej”na dzień
30.06.2014 r. wyniosło 23,83% planu, w ramach zadania wykonano oświetlenie, obecnie w wyniku
przeprowadzonego  postępowania  przetargowego,  trwają  prace  nad  zawarciem  umowy  z
wykonawcą. 
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