
U Z A S A D N I E N I E
do projektu uchwały budżetowej M iasta i Gminy Zdzieszowice

na 2015r.

Podstawą do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice 
na 2015r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2014r., 
przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku oraz założenia budżetu 
państwa na 2015r., mające wpływ na budżet gminy.

D O C H O D Y

Ogółem plan dochodów na 2015r. został ustalony na łączną kwotę : 42.176.668 z ł . , 
w tym:
1 .dochody bieżące -  41.943.668 zł
2.dochody majątkowe -  233.000 zł.

W planie budżetu na 2015r. wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz na dofinansowanie realizacji 
zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez 
Wojewodę Opolskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze- Delegaturę w Opolu, 
w tym :
1 . na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych 
gminie otrzymamy dotację w wysokości 2.062.341 zł.,
2. na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy -  441.000 zł.

Wysokość subwencji ogólnej podzielonej na część : oświatową i równoważącą 
przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.
Część równoważąca subwencji na 2015r. została ustalona na kwotę: 140.080 zł i uległa 
zwiększeniu w stosunku do roku bieżącego o kwotę : 22.698 z ł , oraz część oświatowa 
subwencji na 2015r. uległa zwiększeniu o 241.291 zł. i wynosi 10.112.170 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały 
przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów i wynoszą: 10.575.032 zł. Uległy one 
zmniejszeniu o kwotę 1.799.488 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 
bieżącego.
Według wyjaśnień Ministerstwa ustalona kwota udziałów zw/w  tytułu nie ma charakteru 
dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe 
planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych 
dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, Minister Finansów nie ma na to 
bezpośredniego wpływu . W związku z powyższym , faktyczne dochody gminy mogą 
być zatem większe lub mniejsze od wielkości wyżej wymienionych.

W 2015 r. wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych, ustalona została zgodnie z art.4 ust.2, z zastrzeżeniem art.89, ustawy o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosić będzie 37,67 %.



Projekt budżetu na 2015r. został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych-Dz.U Nr 38, poz.207z póź. zm.

Powyższy projekt został opracowany po stronie dochodów według pełnej 
szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody 
majątkowe , natomiast po stronie wydatków według pełnej szczegółowości klasyfikacji 
budżetowej z wyodrębnieniem:
1. wydatków bieżących, z uwzględnieniem szczegółowości z art.236 ust.3 ustawy o finansach 
publicznych z wyszczególnieniem między innymi ważniejszych zadań gospodarczych,
2. wy datków majątkowych, z uwzględnieniem szczegółowości z art.236 ust.4 ustawy o 
finansach publicznych z wyszczególnieniem nazw inwestycji.

Plan projektu budżetu na 2015r. został uchwalony w następujących kwotach :

plan dochodów 42.176.668,00 zł

plan przychodów 4.494.100,00 zł

plan rozchodów 255.032,00 zł

plan wydatków 46.415.736,00 zł

- powstały deficyt w kwocie 4.239.068,00 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetu 
z lat ubiegłych i wolnych środków.

Wzrost poszczególnych grup dochodów jest następujący :

1. wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych, z tytułu przekształcenia 
prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływy z opłaty za 
użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz ze sprzedaży mienia komunalnego 
przyjęto na podstawie planu sporządzonego przez Referat Gospodarki 
Nieruchomościami,Rolnictwa i Leśnictwa.
Szczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży w 2015r. gruntów przedstawia materiał 
informacyjny do projektu budżetu na 2015r.

2. dochody z tytułu wyżywienia, opłat stałych przyjęto na podstawie planów 
sporządzonych przez dyrektorów przedszkoli i żłobka.

3. dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przyjęto na podstawie wyliczenia sporządzonego przez pracownika 
Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska , zajmującego się w \ w 
sprawami.

4. Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości pozostały na poziomie roku 2014. 
Do obliczenia planowanych dochodów na 2015r. przyjęto podstawy opodatkowania wg 
stanu na dzień 22.09.2014r. oraz stawki podatkowe na przyszły rok.
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5. Do obliczenia planowanych dochodów na 2015 z tytułu podatku od środków 
transportowych przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 22.09.2014 r. oraz 
planowane stawki podatkowe na przyszły rok -  zakładając brak zmian względem stawek 
obowiązujących w roku bieżącym.
6. stawkę podatku leśnego na 2015r. przyjęto zgodnie z wyliczeniem Prezesa GUS, uległa 
ona zwiększeniu w stosunku do roku 2014r. o kwotę 3,92 zł i wynosi 41,55 zł za ha lasu. 
Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 
30.09.2014r. oraz stawki podatkowe na przyszły rok.
7. stawkę podatku rolnego na 2015r. przyjęto na poziomie roku 2014. Na sesji RM w dniu 
23 października 2014r. Rada podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla 
celów wymiaru podatku rolnego .
Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 
30.09.2014r. oraz proponowane stawki podatkowe na przyszły rok.

8. dochody z tytułu najmu lokali mieszkaniowej oraz lokali użytkowych na 2015r. zostały 
przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania w 2014r.

9. pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2014r.

W Y D A T K I

Plan wydatków na 2015r. ustalono na kwotę : 46.415.736 zł., w tym:
- wydatki bieżące -  41.371.234,41 zł
- wydatki majątkowe -  5.044.501,59 zł, co stanowi 10,87 % planu wydatków ogółem.

Ograniczone środki nie pozwoliły uwzględnić wszystkich zgłoszonych potrzeb.
Przy konstrukcji projektu budżetu w pierwszej kolejności zabezpieczono środki 
na płace i pochodne od p łac , środki na bieżące funkcjonowanie szkół, przedszkoli, 
świetlic, żłobka, Rady Miejskiej , Urzędu Miejskiego , instytucji kultury, opieki społecznej, 
ochotniczych straży pożarnych, oczyszczanie miasta i wsi, zieleń w mieście i gminie, 
oświetlenie ulic. Pozostałe środki przeznaczono na niezbędne do wykonania remonty 
i inwestycje. W 2015r. zabezpieczono środki na podwyżki płac dla pracowników 
administracji i obsługi o 100 zł brutto na osobę. Wydatki na zakup energii zostały 
zwiększone o 2% natomiast odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
pozostawiono na poziomie roku 2014.

Nakłady finansowe na zadania w poszczególnych działach przedstawiają się 
następująco :

010 -  Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania w zakresie rolnictwa przeznaczono kwotę: 88.150 zł.
Zabezpieczono środki w kwocie 4.500 zł na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % 
uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz na konserwacje rowów melioracyjnych z 
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono 83.650 zł.
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600 -  Transport i łączność

Na bieżące remonty dróg gminnych przeznaczono 200.600 zł.
Nakłady na remonty cząstkowe dróg pozostały na poziomie 2014r. i wynoszą 160.000 zł. 
Na remonty chodników w mieście i gminie oraz na naprawy awaryjne dróg zaplanowano 
40.600 zł.

Na wydatki majątkowe w rozdz.60016 zaplanowano 1.837.720 zł z przeznaczeniem na 
realizację 2 zadań:
1. ’’modernizacja ulicy Szkolnej w Rozwadzy wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej nr 
423”, złożony został wniosek do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w 
ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II- Bezpieczeństwo- 
Dostępność -Rozwój”.
2. ’’modernizacja ul. Korfantego w Zdzieszowicach”, został złożony wniosek do Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych-Etap II- Bezpieczeństwo-Dostępność -Rozwój”.

Zabezpieczono również środki w wysokości 21.000 zł na: nadzory, ogłoszenia, okresowe 
przeglądy dróg oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na 
drogach i chodnikach w gminie.

W rozdz.60017 -  drogi wewnętrzne na wydatki bieżące zaplanowano środki w kwocie
26.000 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg, nadzory i ogłoszenia oraz 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w 
gminie.

Zaplanowano wrozdz.60095 kwotę 5.000 zł na remonty przystanków w gminie oraz 
zabezpieczono 15.000 zł na ubezpieczenie mienia -  przystanków i na opłaty za zajęcie 
pasa drogowego.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2014 r. zadań remontowych, 
zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1,2 do niniejszego uzasadnienia.

700 -  Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w/w dziale przeznaczono ogółem 1.020.300 zł.

Na wydatki bieżące w rozdziale 70004 przeznaczono 352.000 zł natomiast 668.300 zł 
przeznaczono na wydatki bieżące w rozdz.70005.

Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem m.in. na wykupy 
gruntów.
Szczegółowy wykaz planowanych do zakupu gruntów przedstawia materiał informacyjny do 
projektu budżetu na 2015r.
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710 -  Działalność usługowa

Na realizację zadań w/w dziale zaplanowano 8.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 
za wydanie opinii, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszenia w prasie.

750 -  Administracja publiczna

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę 
Opolskiego. Kwota dotacji na 2015r. uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2014 
o 3.213 zł. Powyższy wzrost jak wynika z pisma z UW z dnia 3.11.2014r. związany jest z 

m.in. z potrzebą podniesienia poziomu szkoleń obronnych i powierzenia funkcji 
koordynatora

Na działalność Rady Miejskiej przeznaczono środki w wysokości 301.000 zł.

Na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach przeznaczono 
kwotę : 4.492.800 zł., w tym na:
1. zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 84.000 zł.
W ramach tej kwoty planuje się wykonać m.in: remont pomieszczeń biurowych i malowanie 
holu, remont dachu na nowej części budynku, remont archiwum zakładowego ( w związku z 
koniecznością dostosowania wymogów archiwum do obowiązujących z dniem 1.01.2015r. 
nowymi uregulowaniami prawnymi) oraz przeprowadzić nieprzewidziane drobne naprawy i 
konserwacje.
2. w § 4300 zaplanowano m.in.: kwotę 30.000 zł na wykonywanie usług asysty technicznej w 
zakresie systemu pomiarowego prędkości na terenie Gminy Zdzieszowice.
3. zaplanowano także środki na wypłatę : 5 nagród jubileuszowych -  76.050 z ł ; dodatki 
specjalne -  15.000 zł. i odprawę emerytalną -  24.480 zł.
4. planuje się dodatkowe stanowisko pracy w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa na 
0,5 etatu i zabezpieczono na ten cel środki w kwocie 21.600 zł.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono środki w wysokości 38.000zł z przeznaczeniem na: 
wykonanie klimatyzacji w nowej części budynku na I piętrze oraz modernizację i rozbudowę 
systemu alarmowego.

Składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń, do których należymy będą gminę 
kosztować w 2015 r. 140.000 zł.
W projekcie budżetu na 2015r. zabezpieczono również środki w wysokości 20.000 zł 

na wydatki związane z promocją gminy oraz na kontakty partnerskie z podpisanymi 
miastami.
Zabezpieczono środki w wysokości 500 zł w formie dotacji dla Miasta Opola na wykonanie i 
utrzymanie (hostingu) wspólnej witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację 
Opolską.

751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych-prowadzenie rejestru wyborców przyjęto z zgodnie z wielkościami
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przekazanymi przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu. Kwota dotacji na 
2013r. uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku bieżącego o 27 zł

752 -  Obrona narodowa

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych-pozostałe wydatki obronne, przyjęto z zgodnie z wielkościami 
przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego. Kwota dotacji została zmniejszona o 400 zł.

Zabezpieczono również środki w kwocie 2.000 zł na świadczenia pieniężne rekompensujące 
utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie to ustala i wypłaca Burmistrz następnie 
właściwy terytorialnie Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego dokonuje zwrotu 
poniesionych przez gminę kosztów. W ostatnim czasie zwiększyła się ilość ćwiczeń 
wojskowych rezerwistów przeprowadzanych przez jednostki wojskowe w ramach 
Narodowych Sił Rezerwowych.

754 -  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych przeznaczono środki 
w wysokości 186.700 zł. oraz 25.937,40 zł na remont sali spotkań w ramach środków 
Funduszu Sołeckiego wsi Rozwadza.
Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 50.188,87 zł. Są to zadania 
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krępna i Januszkowice .
Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych 
przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 2.000 zł

Na bieżące wydatki w rozdz.75495 zabezpieczono 2.000 zł na wydatki związane z 
monitoringiem miasta.

i
757 -  Obsługa długu publicznego

W projekcie budżetu na 2015r. zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł na zapłacenie 
odsetek od zaciągniętego w 201 lr. kredytu na wykonanie zadania o nazwie : „przebudowa 
drogi łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ul. Waryńskiego”.
Zabezpieczono również środki w wysokości 750.000 zł na wypłaty z tytułu poręczenia, 
zgodnie podpisaną umową poręczenia z dnia 4.02.201 lr.

758 -  Różne rozliczenia

W planie budżetu na 2015r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 180.008,23 zł. 
co stanowi ok. 0,39 % wydatków budżetu oraz zaplanowano rezerwę celową w 
wysokości 88.600 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o 
zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa celowa stanowi 0,51 % wydatków budżetu, 
pomniejszonych o wydatki inwestycyjne , wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz 
wydatki na obsługę długu publicznego.
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801 -  Oświata i wychowanie

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania przeznaczono kwotę : 21.229.466 zł. 
co stanowi 45,74 % całego planu wydatków.
Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości: 
9.575.330 zł, w tym 39.730 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont 
urządzeń placu zabaw i remont instalacji elektrycznej w Sali komputerowej w PSP w Krępnej 
oraz drobne naprawy i konserwacje w szkołach.

Na bieżące utrzymanie gimnazjum przeznaczono kwotę : 4.500.000 zł.
w tym : 45.000 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na drobne naprawy i
konserwacje.

Na bieżące utrzymanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przeznaczono 
kwotę : 5.469.520 zł., w tym na zakup usług remontowych w przedszkolach 
zaplanowano kwotę : 50.750 zł z przeznaczeniem na wykonanie drobnych 
nieprzewidzianych napraw i konserwacji.

Zaplanowano środki w wysokości 444 .000 zł z przeznaczeniem na dotację dla 
niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne oraz środki w kwocie
18.000 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy , które uczęszczają do 
przedszkoli w innych gminach.
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki 
w wysokości 98.066 zł., w tym 29.419 zł w formie dotacji dla samorządu województwa 
na realizację zadania „ Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę”.

Dowożenie uczniów do szkół będzie kosztowało gminę w 2015r. 109.050 zł natomiast 
obsługa finansowa szkół i przedszkoli 966.600 zł.

Zabezpieczono również środki w kwocie 11.400 zł na pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

851 -  Ochrona zdrowia

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii 
przeznaczono 282.500 zł.
Środki w wysokości 400 zł w formie dotacji na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w 
sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, 
przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego.

852-P om oc społeczna

Na zadania w \w dziale przeznaczono 4.825.440 zł. co stanowi 10,40% całego 
planu wydatków, w tym 203.470 zł na prowadzenie 2 Domów Dziennego Pobytu oraz 
336.300 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.



Na bieżące utrzymanie Żłobka przeznaczono kwotę : 938.200 zł oraz 596.200 zł na 
wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:
1. przebudowa budynku Żłobka - II etap, koszt II etapu zgodnie z dokumentacją został 
oszacowany na 1.300.000 zł. Z powodu ograniczonych środków w projekcie budżetu została 
zabezpieczona kwota 574.200 zł. Do momentu ogłoszenia przetargu każdy dodatkowy 
pieniądz będzie przeznaczony na uzupełnienie brakującej kwoty.
2. zakup dwóch wieloosobowych wózków dziecięcych oraz zakup gastronomicznego pieca 
gazowego.

W 2015r. planuje się ogłosić konkurs na : świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom 
starszym i chorym, działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 
w ramach świetlic środowiskowych oraz rozwój form pomocy dla osób 
niepełnosprawnych i przeznaczono na ten cel w formie dotacji środki w wysokości
50.000 zł.

853 -  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

854 -  Edukacyjna opieka wychowawcza

W/w dziale zabezpieczono środki w wysokości 96.600 zł na pomoc materialną dla 
uczniów.

900 -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w w \ w  dziale przeznaczono ogółem kwotę : 5.575.102,72 zł 
co stanowi 12 % całego planu budżetu , w tym:
- na wydatki bieżące -  3.080.710 zł,
- na wydatki majątkowe -  2.494.392,72 zł.
Z powodu znacznej podwyżki cen wody i kanalizacji, która miała miejsce w 2010 i 201 lr. 
zabezpieczono w projekcie budżetu na 2015r. środki na dopłaty do cen wody i ceny 
kanalizacji w wysokości cen dopłat obowiązujących w 2014 r. oraz zaplanowano środki w ( 
wysokości 1.700.000 zł na wniesienie wkładów do spółki WiK jako wkład własny do 
programu PRO W na realizację III etapu Rozwadza-Krępna.
Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono w/w 
dziale 875.000 zł. w tym na:
1. zakup nasadzeń-drzew i krzewów zabezpieczono środki w wysokości 12.000 zł.,
2. wycinkę i przecinkę drzew i krzewów zaplanowano 55.000 zł w celu właściwego 
utrzymania stanu zadrzewień na terenach komunalnych,
3. utrzymanie zieleni -  170.000 zł,
4. remont przepustów i mostów oraz na nadzory i opracowanie dokumentacji kosztorysowej 
zabezpieczono środki w wysokości 74.000 zł,
5. aktualizację programu Usuwania Azbestu z terenu gminy Zdzieszowice wraz z 
inwentaryzacją -  20.000 zł,
6.opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Zdzieszowice -  25.000 zł
7. dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji 
służących ochronie powietrza 170.000 zł,
8. dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających 
azbest -  5.000 zł,
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9. rewitalizacja Parku Miejskiego -  254.000 zł,
10. modernizacja rowu na działce nr 311/2 w Zdzieszowicach -  90.000 zł.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2015 r. zadań remontowych i 
inwestycyjnych oraz udzielanych dotacji przedstawiono w załączniku nr 1, 2 i 3 do 
niniejszego uzasadnienia.

921 -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
926-K ultura fizyczna

Na działalność domu kultury , świetlic, klubów przeznaczono środki w formie dotacji w 
wysokości 1.001.000 zł. Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w 
załączeniu.

Na działalność bibliotek przeznaczono dotację w wysokości 687.400 zł.
Projekt planu finansowego MiGBP wraz objaśnieniami w załączeniu.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla MGOKSiR zaplanowano dotację 
na zadania bieżące w wysokości 1.203.200 zł.
Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

W 2015r. planuje się ogłosić konkurs na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej 
i zaplanowano na ten cel środki w formie dotacji w wysokości 7.000 zł oraz zaplanowano 
środki w wysokości 250.000 zł w formie dotacji na poprawę warunków uprawiania sportu 
na terenie Gminy Zdzieszowice.

W projekcie budżetu na 2015r. po stronie dochodów zaplanowano wpływy związane z 
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 
855.700 zł natomiast po stronie wydatków zaplanowano do realizacji zadania z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 958.650 zł.( wykaz zadań gminy z 
zakresu środowiska i gospodarki wodnej na 2015r. w załączeniu do niniejszego 
uzasadnienia). Różnicę w wysokości 102.950 zł stanowi przewidywane niewykorzystanie 
środków w roku 2014.

W 2015 r. w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 3.865.519 zł na dotacje dla jednostek 
sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
Wykaz kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 5 do projektu 
uchwały budżetowej.
Szczegółowe omówienie dotacji udzielanych z budżetu gminy przedstawiono w załączniku 
nr 3 do niniejszego uzasadnienia.

W budżecie na 2015r. na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę : 5.044.501,59 zł 
co stanowi 10,87 % całego planu wydatków.

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 127.300,77 zł na realizację 
zadań w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego uchwałą XLVII/359 / 2014 Rady 
Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wykaz jednostek i 
zadań przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.
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Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie 
warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Zgodnie z § 7 ust.4 pkt.2 uchwały Nr L/387/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w 
sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w załączeniu przesyłam 
materiały informacyjne obejmujące:
-szczegółowy wykaz zakupu i sprzedaży gruntów z wyszczególnieniem numeru działki, 
powierzchni i celu,
-projekty planów finansowych instytucji kultury,
-wykaz zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2015 r. gmina nie zawarła 
umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zdzieszowice, dnia 2014-11-13



zał nr 1
do uzasadnienia do

budżetu na 2015 r.

Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2015 roku zadań inwestycyjnych
w Gminie Zdzieszowice

Lp N azw a zadania Ogólny
koszt

inwestycji

Źródła
finansów

ania

D ata
rozpoczęcia

/
zakończeni

a

Zakres rzeczow y C elow ość planow ania  
zadania

1. Modernizacja 
ulicy Szkolnej w 
Rozwadzy wraz z 
łącznikiem do 
drogi
wojewódzkiej nr 
423

882.040 Środki
własne

2014 Modernizacja
drogi -  nowa
nawierzchnia
asfaltowa,
częściowa
wymiana
krawężników,
montaż studni
chłonnych

Modernizacja tej drogi 
stanowi realizację 
postulatu środowiska 
lokalnego, o którym 
mowa jest od wielu lat. 
Stan techniczny drogi 
predysponuje ją do 
wykonania 
kompleksowej 
modernizacji. Ponadto 
złożony został wniosek o 
dofinansowanie w 
ramach Narodowego 
Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych na rok 
2015. Zatem środki te 
stanowią zabezpieczenie 
udziału własnego Gminy.

2. Modernizacja ul. 
Korfantego w 
Zdzieszowicach

955.680 Środki
własne

2014 Modernizacja
drogi -  nowa
nawierzchnia
asfaltowa,
częściowa
wymiana
krawężników
oraz chodników,
regulacja
urządzeń

Modernizacja tej drogi 
stanowi realizację 
postulatu środowiska 
lokalnego, o którym 
mowa jest od wielu lat. 
Stan techniczny drogi 
predysponuje ją do 
wykonania 
kompleksowej 
modernizacji. Ponadto 
złożony został wniosek o 
dofinansowanie w 
ramach Narodowego 
Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych na rok 
2015. Zatem środki te 
stanowią zabezpieczenie 
udziału własnego Gminy.



3. Wykupy gruntów 28.000 Środki
własne

2014 Zapłata zgodnie 
z wyceną 
rzeczoznawcy

Zabezpieczenie środków 
jest konieczne ze 
względu na potrzebne 
wykupy gruntów pod 
realizowane zadania i 
inwestycje

4. Wykonanie 
klimatyzacji w 
nowej części 
budynku na I 
piętrze

30.000 Środki
własne

2014 - montaż 
indywidualnych 
klimatyzatorów 
w sali narad oraz 
innych
pomieszczeniach 
I piętra,
- rozłączenie I 
piętra od układu 
klimatyzacji 
centralnej,

Obecny system 
klimatyzacji centralnej 
uległ zużyciu co 
powoduje brak 
wymaganej wydajności w 
trakcie obrad Rady 
Miejskiej. Naprawa 
układu jest ekonomicznie 
nieuzasadniona

5. Modernizacja i 
rozbudowa 
systemu 
alarmowego

8.000 Środki
własne

2014 - dwie kamery
IR
- okablowanie,
- modernizacja i 
rozbudowa 
centrali 
alarmowej

Wykonanie zadania ma 
na celu monitorowanie 
wejść do budynku UM, 
co wpłynie na 
polepszenie
bezpieczeństwa urzędu.

6. Fundusz Sołecki 
wsi Krępna -  
Budowa budynku 
wielofunkcyjnego 
w Krępnej - 
„Wykonanie 
zagospodarowania 
terenu wokół 
budynku
wielofunkcyjnego 
w Krępnej”

24.251,47 Środki 
własne -  
fundusz 
sołecki

2014 - wyrównanie 
terenu wokół 
budynku,
- utwardzenie 
nawierzchni,
- wykonanie 
utwardzonego 
miejsca imprez 
plenerowych

Wykonanie zadania ma 
na celu poprawę 
warunków użytkowania 
obiektu, względy 
bezpieczeństwa i estetyki

7. Fundusz Sołecki 
wsi Januszkowice
-  Budowa 
budynku
wielofunkcyjnego 
w Januszkowicach
- „Wymiana 
stolarki okiennej i 
drzwiowej”

25937,40 Środki 
własne -  
fundusz 
sołecki

2014 - wymiana 
stolarki 
okiennej,
-  wymiana 
stolarki 
drzwiowej,

Wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej jest 
uzasadniona ze względu 
na duże ubytki ciepła

8. Przebudowa 
budynku Żłobka -  
II etap

574.200 Środki
własne

2014 - kompleksowa 
wymiana 
instalacji 
sanitarnych,
- przebudowa 
kotłowni

Zadanie ma na celu 
kontynuację przebudowy 
żłobka celem uzyskania 
spodziewanej 
energooszczędności oraz 
polepszenia walorów



funkcjonalno- 
użytkowych obiektu.

9. Zakup dwóch 
wieloosobowych 
wózków 
dziecięcych

13.000 Środki
własne

2014 - dwa
wieloosobowe 
wózki dziecięce

Zakup ma na celu 
umożliwienie dzieciom 
codziennego przebywania 
na świeżym powietrzu

10. Zakup
gastronomicznego 
pieca gazowego

9.000 Środki
własne

2014 -gastronomiczny 
piec gazowy

Zakup ma na celu 
zastąpienie zużytego 
pieca nowym. 
Podyktowane jest to 
względami 
bezpieczeństwa

11. Wniesienie 
wkładów do Sp. z 
o.o. WiK z 
siedzibą w 
Zdzieszowicach

1.700.000 Środki
własne

2014 - wkład do 
spółki prawa 
handlowego

Wniesienie wkładu 
umożliwi spółce 
realizację zadań w 
zakresie kanalizowania 
sołectw Gminy 
Zdzieszowice.

12. Fundusz Sołecki 
wsi Oleszka -  
wykonanie 
oświetlenia placu 
rekreacyjnego

9.726,53 Środki 
własne -  
fundusz 
sołecki

2014 - montaż 
punktów 
oświetleniowych

Wykonanie oświetlenia 
poprawi funkcjonalność 
placu zabaw

13. Fundusz Sołecki 
wsi Jasiona w tym
a) dokończenie 
ogrodzenia placu 
zabaw w Jasionej,
b) wykonanie 
wiaty wraz z 
wyposażeniem i 
utwardzeniem 
podłoża,
c) utwardzenie 
podłoża pod stół 
do gry w tenisa.

15.666,19 Środki 
własne -  
fundusz 
sołecki

2014 - wykonanie 
ogrodzenia,
- wykonanie 
wiaty,
- utwardzenie 
podłoża

Wykonanie tych prac 
polepszy funkcjonalność 
terenów rekreacyjnych 
sołectwa Jasiona.

14. Rewitalizacja 
Parku Miejskiego

254.000 Środki
własne

2014 - wycinka drzew,
- nasadzenia 
drzew,
- modernizacja 
ścieżek,
klombów, ławek

Dalszy ciąg programu 
przywracania należnego 
stanu i funkcji Parku 
Miejskiego w 
Zdzieszowicach na 
podstawie wykonanej w 
roku 2012 i częściowo 
tylko zrealizowanej 
dokumentacji

15. Modernizacja 
rowu na działce nr 
311/2 w

90.000 Środki
własne

2014 - modernizacja 
rowu

Zadanie stanowi 
realizację postulatu 
mieszkańców



Zdzieszowicach zgłaszanego przez kilka 
ostatnich lat. Na rowie 
tworzą się przy 
intensywnych opadach 
zatory powodujące 
podtopienia.

Sporządził: Artur Gasz

Zatwierdził: .

BURM iSJR Z  
Osoba połnląo« funkc} 
Burmistrza jMzłosjowłc

mgr S merman

Zdzieszowice, 12 listopada 2014 r.



zał nr 2
do uzasadnienia do

budżetu na 2015 r.

Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2015 roku zadań remontowych
w Gminie Zdzieszowice

Lp Nazwa zadania Uzasadnienie celowości planowania zadania
1. Konserwacja rowów melioracyjnych Prowadzenie konserwacji rowów jest niezbędne 

celem zachowania sprawnego funkcjonowania 
systemu melioracji i odwadniania

2. Remonty cząstkowe dróg Drogi asfaltowe publiczne oraz drogi wewnętrzne 
wymagają corocznie uzupełnienia wyrw 
powstałych poprzez użytkowanie jak również 
warunki atmosferyczne

3. Naprawy chodników w mieście i 
gminie

Chodniki wymagają corocznie napraw powstałych 
przez użytkowanie jak również warunki 
atmosferyczne

4. Naprawy awaryjne dróg W wyniku nieszczelnej infrastruktury oraz 
wysokiego stanu wód gruntowych zdarzają się 
zapadnięcia dróg, które należy usunąć w trybie 
awaryjnym

5. Remont przystanków PKS w Gminie Przystanki autobusowe wymagają corocznych 
remontów, są niszczone głównie przez wybryki 
chuligańskie, ustalenie sprawców jest najczęściej 
niemożliwe

6. Zakup usług remontowych Zasoby mieszkań komunalnych, socjalnych jak 
również lokali użytkowych wymagają prowadzenia 
bieżących napraw i remontów

7. Konserwacja oświetlenia 
chodnikowego (niskie)

Celem zachowania należytego stanu oświetlenia 
należy corocznie prowadzić jego konserwacje

8. Konserwacja oświetlenia 
chodnikowego (niskie)

Celem zachowania należytego stanu oświetlenia 
należy corocznie prowadzić jego konserwacje

9. Remont zniszczonego oświetlenia Często zdarzają się przypadki zniszczenia 
oświetlenia, kiedy nie da się ustalić sprawców, 
których można obciążyć kosztami naprawy

10. Różne remonty na terenie gminy Utrzymanie należytego stanu infrastruktury 
wymaga dokonywania bieżących napraw i 
remontów (np. remont ławek, urządzeń 
zabawowych itp.)

11. Remont przepustów i mostów W wyniku bieżącego użytkowania istniejące 
przepusty wymagają konserwacji i napraw (np. 
udrożnienie, wymiana pękniętych kręgów itp.)

12. Remont kanalizacji deszczowej w 
Gminie Zdzieszowice

Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej bardzo często 
ulega awariom w związku z czym niezbędne jest 
zabezpieczenie środków na remonty



13. Fundusz Sołecki wsi Żyrowa -  remont 
zaplecza boiska sportowego -  remont 
ogrodzenia

Istniejące ogrodzenie boiska wykonane w tzw. 
czynie społecznym jest w złym stanie technicznym 
i wymaga przeprowadzenia remontu.

Sporządził: Artur Gasz

Zatwierdził

BURMI
Osoba palnika 
Burmistra

Wermah

Zdzieszowice, 12 listopada 2014 r.



zał nr 3
do uzasadnienia do
budżetu na 2015 r.

Uzasadnienie do udzielanych z budżetu Gminy Zdzieszowice dotacji w 2015

500 zł -  dotacja dla Miasta Opola z przeznaczeniem na wykonanie i utrzymanie (hostingu) 
wspólnej witryny internetowej gmin tworzących Aglomeracje Opolską

18.000 zł -  środki przekazane do gmin z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do 
przedszkoli w innych gminach -  zwrot kosztów utrzymania tych dzieci

444.000 zł -  dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -  dotacja dla niepublicznego 
przedszkola prowadzonego rzez siostry zakonne -  obowiązek dotacji wynika z obowiązujących 
przepisów

29.419 zł -  dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów ) między j.s.t. „Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa 
metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę”. Celem 
dotacji jest podwyższenie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy 
Zdzieszowice.

15.000 zł -  dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom na działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w 
ramach świetlic środowiskowych poprzez organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy 
wakacyjne . Dotacja przeznaczona na realizację celów jak w wyżej w ramach konkursu ofert.

15.000 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom na rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych : imprezy 
integrujące, rehabilitacja. Dotacja przeznaczona na realizację celów jak w wyżej w ramach 
konkursu ofert.

20.000 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na 
wykonanie zadań z zakresu usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym. Dotacja ma na 
celu zapewnienie niezbędnych usług pielęgnacyjnych dla osób starszych i chorych wymagających 
takiej opieki -  konkurs ofert.

170.000 zł -  dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych -  dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów 
inwestycji służących ochronie powietrza.

5.000 zł -  dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych -  dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów 
zawierających azbest.

1.001.000 zł -  dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -  
MGOKSiR . Dotacja przeznaczona jest na działalność kulturalną, sportową i rekreacyjną 
prowadzoną dla mieszkańców gminy (dzieci, młodzież, dorosłych).



687.400 zł -  dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -  biblioteki.
Dotacja przeznaczona jest na statutową działalność biblioteki miejskiej oraz filii wiejskich , którą 
jest gromadzenie i wypożyczanie książek .

7.000 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Na terenie 
Gminy Zdzieszowice prężnie działają organizacje pozarządowe promujące ideę współzawodnictwa. 
Zabezpieczenie środków na ten cel jest celowe i uzasadnione.

250.000 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy 
Zdzieszowice. Na terenie naszej gminy działa wiele klubów sportowych, które skupiają w swoich 
szeregach młodzież, dzieci i dorosłych.

BURMI  S J n Z J
Osoba pełniąca funkcjo

Sporządził: Artur Gasz Burmtstrz^zdzłe^bwfc

mgr ^ f m e r m a n
Zatwierdził: ...... .X............. ...... .

Zdzieszowice, 12 listopada 2014 r.



Materiał informacyjny do budżetu na 2015r. Zdzieszowice, dń. 10.10.2014r.

Szczegółowy wykaz planowanych do zakupu w 2015r. 
gruntów z wyszczególnieniem numeru działki, powierzchni i celu

W y k a z  p la n o w a n y c h  n ie r u c h o m o ś c i  d o  n a b y c ia  d o  z a s o b u  k o m u n a ln e g o  w  2 0 1 4 r

Miejscowość Nr działki Powierzchnia 
w m2 Położenie działki Planowana 

kwota nabycia Cel nabycia

Zdzieszowice Dz 285/11 369
Część pasa 

drogowego ulicy 
Chopina

7 380,00 zł

Zgodny z 
dotychczasowym - 

użytkowaniem- j ako 
pas drogowy drogi 

publicznej

Zdzieszowice dz 285/13 584
Część pasa 

drogowego ulicy 
Chopina

11 680,00 zł

Zgodny z 
dotychczasowym - 

użytkowaniem- j ako 
pas drogowy drogi 

publicznej

Zdzieszowice dz 285/1 197
Część pasa 

drogowego ulicy 
Myśliwca

3 940,00 zł

Zgody z
dotychczasowym - 

użytkowaniem- jako 
pas drogowy drogi 

publicznej

Żyrowa Cz dz. 406 ok. 250
Część pasa 

drogowego ulicy 
Myśliwca

5 000,00 zł Wykup gruntu 
zajętego pod drogą

SUMA 28 000,00 zł

Wydatek zaplanowany ze względu na ewentualną konieczność odkupu części obecnego pasa drogowego drogi 
Chopina i Myśliwca w Zdzieszowicach, z uwagi na toczące się postępowanie administracyjne przed organami 
ws zwrotu tych części pasa drogowego byłemu właścicielowi, który to ewentualny zwrot spowoduje brak 
dostępu do drogi publicznej dla części nieruchomości mieszkaniowych zlokalizowanych przy ulicy Chopina oraz 
konieczny wykup części ulicy Myśliwca w Żyrowej, na której jest już od dawana urządzona droga gminna.





Materiał informacyjny do projektu budżetu na 2015r. Zdzieszowice, dn. 10.10.2014r.

Szczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży w  2015r. 
gruntów z wyszczególnieniem numeru działki, powierzchni i celu

P lan ow ane d o ch o d y  ze sp rze d a ży  n ieruchom ości kom unalnych w  2015r.

M ie jsco w o ść N r D zia łk i
P o w ierzc  

hnia w  
m2

P ołożen ie  szczeg ó ło w e  
nieruchom ości

P lan ow an a  
kw ota  d o  

uzyskania ze  
sp rzed a ży

C e l sp rzed a ży:

Januszkow ice 87/5 116 Przy u licy  Piaskow ej 2 088 ,00  zł N a  p ow ięk szen ie  nieruchom ości sąsiednich

Januszkow ice 86/13 102 Przy u licy  Piaskowej 1 836 ,00  z ł N a  p ow ięk szen ie  nieruchom ości sąsiednich

Januszkow ice 86/10 12 Przy u licy  P iaskowej 21 6 ,0 0  z ł N a  p ow iększen ie  nieruchom ości sąsiednich

Januszkow ice 108/20 441
N ad D u żym  Jeziorem  w  
Januszkow icach

8 820 ,00  zł N a  ce le  rekreacyjno-w ypoczynkow e

Januszkow ice 108/70 481
N ad D u żym  Jeziorem  w  
Januszkow icach

9 620 ,00  zł N a  cele  rekreacyjno-w ypoczynkow e

Januszkow ice 108/71 500
N ad  D u żym  Jeziorem  w  
Januszkow icach

10 000 ,00  zł N a  cele  rekreacyjno-w ypoczynkow e

Januszkow ice 108/72 438
N ad D u żym  Jeziorem  w  
Januszkow icach

8 760 ,00  zł N a  ce le  rekreacyjno-w ypoczynkow e

Januszkow ice 1229/1 i 
1229/3

1855 Przy u licy  L esiany 3 A 9 275 ,0 0  zł N a  ce le  rekreacyjno-w ypoczynkow e

Jasiona 423 /7 628 Przy u licy  Polnej 18 2 0  000 ,00  zł Z bycie n ieruchom ości na rzecz jej najem cy

K rępna 3/3 716 Przy u licy  Odrzańskiej 6 20  000 ,00  z ł Z bycie  n ieruchom ości na rzecz jej naj em cy

K rępna 132/3 1485 Przy u licy  Jasiońskiej 4  45 5 ,0 0  z ł N a  cele  rolne

Ż yrow a 2 9 6 /2 0 803 Przy u licy  Jagodowej 32  120,00 z ł P od zabudow ę m ieszk n iow ą

Ż yrow a 296/21 790 Przy u licy  Jagodowej 31 600 ,00  zł P od zabudow ę m ieszk n iow ą

Ż yrow a 297 /2 653 Przy u licy  Jagodowej 2 6  120,00 zł P od zabudow ę m ieszk n iow ą

Z d zieszow ice 739/2 90 Przy u licy  Krótkiej 1 800 ,00  z ł N a  p ow iększen ie  nieruchom ości sąsiednich

Z d zieszow ice 734/4 79 Przy u licy  Krótkiej 1 580 ,00  zł N a  p ow iększen ie  n ieruchom ości sąsiednich

Z d zieszow ice 734/3 25 Przy u licy  Krótkiej 500 ,00  zł N a  p ow ięk szen ie  nieruchom ości sąsiednich

Z dzieszow ice 734/2 38 Przy u licy  Krótkiej 760 ,00  zł N a  p ow ięk szen ie  n ieruchom ości sąsiednich

Z d zieszow ice 2539 /2 32 Przy u licy  S łow ackiego 640 ,00  z ł N a  p ow ięk szen ie  nieruchom ości sąsiednich

Z d zieszow ice 2539/3 29 Przy u licy  S łow ack iego 580 ,00  zł N a  p ow ięk szen ie  nieruchom ości sąsiednich

Z d zieszow ice 2 5 39 /4 30 Przy u licy  S łow ack iego 600 ,0 0  zł N a  pow ięk szen ie  n ieruchom ości sąsiednich

Z d zieszow ice 2539/5 30 Przy u licy  S łow ack iego 600 ,0 0  zł N a  p ow ięk szen ie  n ieruchom ości sąsiednich

Z d zieszow ice 2539/6 30 Przy u licy  S łow ack iego 600 ,00  z ł N a  p ow ięk szen ie  n ieruchom ości sąsiednich

Z d zieszo w ice 2 5 39 /7 30 Przy u licy  S łow ack iego 600 ,00  zł N a  p ow ięk szen ie  n ieruchom ości sąsiednich

Z d zieszo w ice 2 5 39 /8 30 Przy u licy  S łow ack iego 600 ,00  z ł N a  p ow ięk szen ie  n ieruchom ości sąsiednich

Z d zieszo w ice 2539 /9 27 Przy u licy  S łow ack iego 540 ,00  zł N a  p ow ięk szen ie  n ieruchom ości sąsiednich

Z d zieszow ice
2  loklae  

m ieszkalne
5 500 ,00  zł Z bycie  n ieruchom ości na rzecz jej naj em cy

Sum a

199 810 ,00  zł 
~ 2 0 0  000 ,00  z 

ł





MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKIr

K o n to P R Z Y C H O D Y  O G Ó Ł E M
Plan na 2014 rok

: Przewidywane 
w ykonanie na 

31.12.2014

Plan na 2015  
rok

670 949 667 897 696 320,00

701 Wpływy z usliig 7 000 9 250,00 8 800,00

- usługi ksero 4 700 6 000,00 6 000

* usługi informatyczne 2 000 2 800,00 2 500

- upomnienia 300 300,00 300

- pozostałe przychody 0 150,00 0

Dotacja na działalność bieżącą 655 642 650 340 687 430,00

- Dotacja z Urzędu Miejskiego 641 600 636 298 687 430
- Dotacja z  Biblioteki Narodowej 9 560 9 560 0

742-03 - Dotacja z Fundacji Orange na usługi telekomunikacyjne i internetowe 4 482 4 482 0

760 Przychody za terminowe opłacanie podatku 85 85 90

100/130 środki pieniężne na 01.01.2015 8 222 8 222 0

Strona 1
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K onto KOSZTY OGÓŁEM Plan na 2014 rok
¡Przewidywane 
wykonanie na 

31.12.2014

Plan na 2015  
rok

670 949 667 897 696 320,00

40.1/012 środki trwale am ortyzow ane jednorazowo 5 000 5 000 5 000

401/020 W artości niem aterialne i prawne 0 0 3 000

401/014 zakup książek 49 560 49 560 40 000

zużycie m ateriałów 22 000 22 000 22 000

prasa 6 000 6 000 6 000

Pozostałe - materiały biurowe, nalepki na książki, kody kreskowe, folie laminujące 
kody kreskowe, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, znaczki pocztowe, środki 
czystości i inne)

16 000 16 000 16 000

zużycie energii 34 420 34 420 34 420

energia cieplna i gaz 17 000 17 000 17 000

energia elektryczna 17 000 17 000 17 000

Zużycie wody 420 420 420

YliliMYillS usługi obce 10 482 10 482 6 000

Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe 10 482 10 482 6 000

podróże służbowe 2 000 2 000 2 000

406 pozostałe usługi obce 78 337 75 837 81 700

Odprowadzanie ścieków 500 500 500

czynsze 38 000 38 000 4 1 0 0 0

Usługi informatyczne 9 500 9 500 9 500

monitoring 1 700 I 700 1 700

szkolenia i doskonalenie zawodowe 4 500 2 000 3 000

Spotkania autorskie 5 000 5 000 5 000

Inne (przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, opieka profilaktyczna 
i inne) 19 137 19 137 21 000

llls llllliii wynagrodzen ia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa) 378 500 378 500 406 000

408 składki na ubezpieczenie społeczne 60 500 60 500 65 000

409 składki na FP 7 500 7 000 7 000

410 usługi bankowe 2 000 2 000 2 500

IffiYpillllll ubezpieczenie biblioteki 4 000 4 000 4 000

świadczenie urlopowe 11 000 11 000 11 000

Świadczenia na rzecz pracowników 5 650 5 598 6 700

ekwiwalent za odzież 4 850 4 850 5 500

zwrot kosztów zakupu okularów 800 748 1 200

sporządził: zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katm-ztnaGniot D Y  R E K T O R
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Zdzieszowicami

Strona 2





Objaśnienia do projektu planu finansowego na rok 2015.

PRZYCHODY

Konto 701 - wpływy z usług. Zaplanowano wykonanie na poziomie porównywalnym do przewidywanego 

wykonania za rok 2014.

KOSZTY
Konto 401/012 - środki trwałe amortyzowane jednorazowo. Zaplanowano zakup regałów na książki, krzeseł 

i zestawu komputerowego. Zakup dodatkowych regałów spowodowany jest wzrostem ilości książek 

zakupionych w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek- Priorytet 2”. Krzesła się 

zużywają, psują i wymagają wymiany. Zestaw komputerowy zostanie wymieniony w MiGBP w czytelni, 

ponieważ jego oprogramowanie jest przestarzałe, mała pamięć operacyjna spowalnia pracę.

Konto 401 /020- wartości niematerialne i prawne. Zaplanowano zakup nowego oprogramowania 

księgowego, ze względu na lepsze dostosowanie programów do naszych potrzeb i niższy koszt utrzymania.

Konto 403 - zużycie energii. Przyjęto zużycie energii (energia cieplna i elektryczna, gaz i woda) na 

poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania za rok 2014. Zaplanowano podwyżkę cen energii 

elektrycznej o 3%.

Konto 404 - usługi obce (telekomunikacja) - zaplanowano na takim samym poziomie jak przewidywane 

wykonanie w roku 2014.

Konto 405 - podróże służbowe - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2014.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (czynsze) - zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o najem, 

zakładając podwyżkę cen o 5%.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (monitoring) - zaplanowano zgodnie z zawartą umową, nie zakładając 

podwyżki ceny.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (szkolenia i doskonalenie zawodowe) - przewiduje się udział 

pracowników w szkoleniach.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (spotkania autorskie). Zaplanowano na poziomie porównywalnym do 

roku 2014.

Konto 406- pozostałe usługi obce (inne). W roku 2015 przewiduje się całoroczną kompleksową usługę 

serwisową kserokopiarki, dostęp do internetowej wypożyczalni książek- ibuk, usługi doradztwa 

prawniczego, dostęp do kursów e-learningowych językowych (angielski, niemiecki) i specjalistycznych 

(kurs szybkiego czytania, photoshop).



Konto 407 - wynagrodzenia.

Składniki wynagrodzenia Przewidywane wykonanie 2014 rok Plan na rok 2015 rok

Wynagrodzenie dla 13 pracowników 353 000,00 369 000,00

Nagrody dla pracowników, dyrektora i 
głównej księgowej 23 000,00 27 000,00

Nagrody jubileuszowe 2 500,00 10 000,00

Razem 378 500,00 406 000,00

Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń- 100 zt na osobę. Nagrody dla pracowników zaplanowano w 

wysokości 5% od wynagrodzeń oraz nagrody dla dyrektora i głównej księgowej. Wzięto pod uwagę wzrost 

dodatku stażowego dla siedmiu pracowników. Na rok 2015 zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe dla 

pracowników, którzy przepracowali 25 i 35 lat.

Konto 410 - usługi bankowe - zaplanowano na poziomie wyższym do roku 2014, z uwagi na wzrost 

kosztów obsługi konta bankowego.

Konto 411 - ubezpieczenie biblioteki - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2014.

Konto 412 - świadczenie urlopowe - zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2014.

Konto 413 - świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież, zakup okularów) - trzem 

pracownikom zostanie zwrócony koszt zakupu okularów. Przewidziano wzrost ekwiwalentu odzieżowego 

ogólnie o kwotę 650 zł. Komisja do spraw przydziału ekwiwalentu wystąpiła z propozycją podwyżki 

świadczenia z uwagi na wzrost cen, co zostało uwzględnione w planie finansowym na rok 2015. Od roku 

2011 ekwiwalent odzieżowy nie ulegał zmianie.



Projekt Planu Finansowego na rok 2015 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach

w pełnych złotych
Dział 921-Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego 
Rozdział - Domy i Ośrodki kultury. Świetlice i Kluby

I1 tJRZĄD MIEJSKI *  
f S E K R E T A
I WPŁV.V?

- 1 0 »10

Nr

•TrjSAzovvicac. 
R i A T

2SW

[ilość zał.^-----___ :  r ~  i____

K onto W iersz W yszczególn ien ie
Plan 2014

Przewidywane wykonanie planu za 201̂ Plan 2015
A Przychody 1 034 140,00 984 140,00 1 033 070,00

701 l Przychody ze sprzedaży usług : 32 000,00 32 000,00 12 000,00
1) przychody z działalności statutowej 13 700,00 13 700,00 6 000,00
2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp__ 18 300,00 18300,00 6 000,00

740 II Dotacje ogółem: 1 002 140,00 952 140,00 1 021 070,00
i ) Dotacja na działalność bieżącą 1 002 140,00 952 140,00 1 021 070,00

B Koszty rodzajowe ( l+ l l+ l ll+ IV +  V+ VI) 1 023 646,00 973 646,00 1 027 213,00
401 I Zużycie materiałów i energii 120 924,00 120 924,00 115 692,00

Zużycie materiałów w tym: 61 324,00 61 324,00 49 250,00
1) materiały na oprawę imprez, wystaw itp.... 12 000,00 12 000,00 12 000,00
2) materiały na działalność klubów i świetlic 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3) materiały na działalność sekcji,grup, zespołów 2 519,00 2 519,00 14 000,00
4) materiały biurowe 6 000,00 6 000,00 3 000,00
5) środki czystości 3 000,00 3 000,00 3 000,00
6) materiały budowlane, techniczne,konserwatorskie 5 000,00 5 000,00 5 000,00
7) zakup przedm iotów o wartości nie przekraczającej 3500  zł 18 305,00 18 305,00 0,00
8) pozostałe materiały 4 500,00 4 500,00 2 250,00

Zużycie energii w tym: 59 600,00 59 600,00 66 442,00
i) energia elektryczna 16 000,00 16 000,00 20 970,00
2) energia cieplna 43 000,00 43 000,00 43 860,00
3) zużycie wody .ścieki 600,00 600,00 1 612,00



402 II Usługi obce 121 502,00 121 502,00 250 863,00

D
usługi obce związane z organizacja imprez ,wystaw, 
spektakli itp... 78 796,00 78 796,00 209 600,00

2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup 7 780,00 7 780,00 14 800,00
3) obce usługi przeglądu i konserwatorskie 16 000,00 16 000,00 16 000,00
4) obce usługi telefoniczne i internetowe 6 000,00 6 000,00 4 000,00

5)
pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, 
pocztowe, bankowe itp.. 12 926,00 12 926,00 6 463,00

403 III Podatki i opłaty 87 319,00 87 319,00 82 792,00
1) podatek od nieruchom ości, opłaty, V A T  nie podiagający odliczeniu, PFR O N 87 319,00 87 319,00 82 792,00

404 IV Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 566 864,00 526 864,00 472 772,00
1) wynagrodzenie osobowe 492 119,00 452 119,00 405 009,00

w tym : nagrody jubileuszowe 2 464,00 2 464,00 16 077,10
2) wynagrodzenie bezosobowe 74 745,00 74 745,00 67 763,00

w tym związane z organizacją imprez kulturalnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00
405 V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 118 037,00 108 037,00 96 094,00

1)
ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i 
bezosobowych 95 776,00 85 776,00 79 115,00

2) odpis na ZFŚS 14 860,00 14 860,00 11 578,00
3) inne świadczenia 7 401,00 7 401,00 5 401,00

406-409 VI Pozostałe koszty rodzajowe 9 000,00 9 000,00 9 000,00

D
pozostałe koszty rodzajowe m. in.ubezpieczenie , wpisowe , 
nagrody finansowe itp.... 9 000,00 9 000,00 9 000,00
w tym: podróże służbowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00

761 c Pozostałe koszty operacyjne 18 515,00 18 515,00 0,00
871 D Podatek dochodowy 8 700,00 8 700,00 5 857,00

E Stan środków obrotowych na dzień 01 -01 -2014r 16 721,00 16 721,00 0,00
Wynik finansowy 0 ,00 -  0 ,0 0

r — ■ * " -----------------------

400 Amortyzacja 63 550,00 63 550,00 63 550,00

Mi@jslco-Cim1n.riy Ośrodek 
Kłiltury Sportu 1 Rekreacji w Zdzieszowicach

ul. Powstańców 51.7 
47-330 Zdzieszowice 

NIP: 749-17-96-761

Zatwierdził: 
&

łzytnc(i7tt$ci

mailto:Mi@jslco-Cim1n.riy


Miejsko-Gminny Ośrodek
jaśnienia do projektu planu finansowego 2015 r.

47-330 Zdzieszowicgzjaj 92iKultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 
NIP: 749-17-96-761 6

Rozdział 92109 -  Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby

W dziale 921 przychody ze sprzedaży usług zaplanowano w wysokości : 12.000,00,-zł 

Dotację na działalność bieżącą w wysokości 1.021.070,00,-zł

Przewiduje się niewykorzystanie dotacji za rok 2014 w wysokości 50.000,00,-zł. Niewykorzystanie dotacji 
związane jest z kosztami wynagrodzeń ( 404) i ich pochodnymi (405). Nie Wykonanie planu spowodowane 
jest przez absencję chorobową pracowników, zwolnieniami pracowników, jak również nie zrealizowaniem 
zaplanowanych na rok 2014 podwyżek płac dla obsługi.

zaplanowano wzrost kosztów wynagrodzeń dla pracowników o kwotę 100,00 zł na osobę. W związku z 
zawarciem umowy najmu pomieszczenia świetlicy w Jasionej zaplanowano wzrost kosztów związanych z 
najmem ( energia, woda, śmieci). Zgodnie z sugestią Pani Skarbnik Gminy w projekcie na rok 2015, po 
raz pierwszy koszty ogólnozakładowe zostały podzielone w proporcji 50/50 na działy. W wyniku 
takiego podziału zaplanowane koszty na rok 2015 w dziale 921 zostały pomniejszone o kwotę 200.122,00- zł.

Koszty bezpośrednie z podziałem na poszczególne zadania zaplanowano następująco:

1 .Na zrealizowanie zadań statutowych wyniosły : 491.903,00,- zł w tym:

• koszty bezpośrednie na realizacje imprez kulturalnych wyniosły : 227.100,00,- zł. 

w tym: na współpracę z samorządami mieszkańców osiedli 6.000,00,-zł (1000x6)

na współpracę ze sołectwami 18.000,00-zł ( 3000x6)

Wykaz planowanych imprez kulturalnych załącznik nr 2.

• koszty bezpośrednie prowadzenia świetlic, klubów („9”) wyniosły :181 162 ,00-zł zał. nr 4
• koszty prowadzenia sekcji, kółek, zespołów(”8”) wyniosły -83 641,00-zł załącznik nr 3 (w wyniku 

rozszerzenie oferty Amatorskiego Ruchu Artystycznego o dwie sekcje- Sekcja plastyczna i Studio 
wokalne nastąpił wzrost kosztów )

2. Pozostałe planowane koszty uwidocznione w projekcie planu finansowego to koszty pośrednie 
związane są z utrzymaniem obiektów, wynagrodzeń, ubezpieczeń itp..

Zatwierdził:



MI e 1 sko-G minny Ośrodek 
*, Ł.k«ry Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach

' ui. Powstańców ŚL7 Załącznik Nr 1
47-330 Zdzieszowice Dział 921

N i P; 749-17-96-761
Planowany na rok 2015

Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 

Rozdział 92109 -  Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby

Lp. Nazwa Początek roku 
( w  z ł )

Koniec roku 
(w zł).

1. Stan należności 18.533,00 18.533,00
w tym: na drodze sądowej 18.533,00 18.533,00

2. Odpis należności zagrożonych 18.533,00 18.533,00
3. Stan zobowiązań 25.000,00 27.000,00
4. Stan środków pieniężnych 12.500,00 10.000,00

Zatwierdził:



Załącznik Nr 2 
do Działu 921

PROJEKT KALENDARZA IMPREZ -  KULTURA 2015

Lp. Termin Nazwa imprezy
Uwagi

1. styczeń KONCERT NOWOROCZNY

2. styczeń XXIII Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

styczeń XVI Międzyszkolny Konkurs na Szopkę Betlejemską

4. styczeń Ferie zimowe
(blok imprez dla dzieci i młodzieży)

5. styczeń - maj Zimowo-Wiosenny Salonik 
Artystyczny / 5 koncertów/

6. luty - 
maj
+

wrzesień-
listopad

Teatr dla Najmłodszych 
(cykl widowisk teatralnych dla dzieci)

7. luty
Eliminacje Miejsko-Gminne 

60 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

8. luty/marzec IIM-G Przegląd Piosenki Angielskiej

9. marzec GALA NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 
(Plebiscyt 201J)

10. marzec Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski

11. marzec . WSpotkanie z kulturą Śląska



12. marzec/
kwiecień

IV M-G Konfrontacje Teatralne

13. kwiecień XXII Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski 
Uczniów Szkół Podstawowych klas I - IV

14. 3 maja Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja

15. maj Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski 
Przedszkolaków

16. czerwiec Dzień Dziecka
(blok atrakcji, program estradowy, animacje)

17. czerwiec Dni Zdzieszowic 
(Festyn)

18. lipiec LATO W MIEŚCIE
(cykl: warsztaty, teatralne czwartki, spotkania, 
program estradowy, koncert)

19. sierpień Dzień Seniora

20. wrzesień/
listopad Jesienny Salonik Artystyczny -  imprezy

21. listopad Obchody Narodowego Święta Niepodległości

22. listopad XVII Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki 
„Przedszkolak’ 2013”

23. grudzień MIKOŁAJ(estrada + oprawa)

24. grudzień W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU 
( estrada)

25. Cały rok Współorganizacja imprez ze szkołami, sołectwami, 
radami osiedli, stowarzyszeniami, organizacjami, 

zakładami pracy

Opracowała: 
Lidia Myczka

Zatwierdził:
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NIP-: 749-17-96 'a
Planowane koszty na rok 2015 
Prowadzenia Klubów i Świetlic

Załącznik Nr 4
Dział 921

Lp. Wyszczególnienie Zużycie
materiałów Zużycie energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia i 

świadczenia
Planowa 

koszty na 
2015

ie
rok

Koszty roku 
2014

401 401 402 403 404+405
1 Ś w ietlica  S ta ra  C z ę ś ć  M iasta 1 2 0 0 70 1 6 3 1 3 17583 16521

2 Ś w ietlica  Jan u szko w ice 1 2 0 0 70 1 6 2 3 0 17500 16393

3 Ś w ietlica  K ręp na 1 2 0 0 70 1 6 3 1 3 17583 16401

4 Ś w ietlica  R o z w a d z a
1 1 5 0 50 70 1 6 3 1 3

17583 16521

5 Ś w ietlica  K orfan tego-K ościuszk i 2 2 0 0 100
70

1 8 3 9 2 20762 19700

6 Ś w ietlica  Jas io n a 1 200 5 6 5 0 0 1220 1 7 0 2 2 25092 15821

7 Ś w ietlica  Ż y ro w a 1 200 0 70 1 3 9 4 0 15210 14273

8 Ś w ietlica  F ab ry c zn a 1 2 0 0 70 1 7 0 2 2 18292 17029

9 Klub P iastó w 2 2 0 0
100

2 9 2 5 7
31557 30684

Ogółem 12750 5650 250 1710 160802 181162 163343



Miejsko-Gminny Ośrodek  
Sportu i Rekreacji w Iń i eszowicach 
ul. Powstańców Śi.7 

47-330 Zdzieszowice 
NIP: 749-17-96-761

Załącznik 3
do działu 921

Amatorski Ruch Artystyczny w MGOKSiR w Zdzieszowicach 
Planowane koszty na rok 2015

Lp. Wyszczególn ienie

Sekcja tańca nowej 
„JUNIPAX”

czesnego

Zespół Folklorystyczny 
„Spod Buczyny’
Grupa teatralna
Sekcja muzyczna
Zespół Śpiewaczy 
„Przyjaźń”
Grupa obrzędowa 
„Krampskie Bery’
Sekcja plastyczna
Studio wokalne

Razem

Zużycie
materiałów

(doposażenie)
-401-

1 000
1 000

2 000

10 000

14 000

Usługi obce 

-402-

11 000

1 000

1 800

1 000

14 800

Wynagrodzenie 
i świadczenia 

na rzecz 
pracowników

404-405
17.213

12 276

6 300

5 000

7 026
7 026

54 841

Ogółem 
koszty 2014r.

27 458

14312

6 300 
1000 
5 000

1 000

55.070

Zatwierdził:

mgr Edward Szvmaînda



Projekt Planu finansowego na rok 2015 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w

Zdzieszowicach
(w pełnych złotych)

D ział 926 - Kultura Fizyczna
R ozdział 92605- Zadania w  zakresie kultury fizycznej

Konto W iersz W yszczególnienie Plan 2014
Przewidywane wykonanie planu za rok 2014 Plan 2015

A Przychody 1 100 176,00 1 070 176,00 1417 218,00
701 Przychody ze sprzedaży usług: 214 000,00 214 000,00 117 300,00

i) przychody z działalności statutowej 163 000,00 163 000,00 101 000,00
w tym : przychody z kąpieliska 159 781,00 159 781,00 100 000,00

2) pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp... 51 000,00 51 000,00 16300,00
740 Dotacja ogółem: 880 100,00 850 100,00 1299 918,00

i ) Dotacja na działalność bieżącą 880 100,00 850 100,00 1 299 918,00
750 Przychody finansowe 156,00 156,00 0,00
760 Pozostałe przychody operacyjne 5 920,00 5 920,00 0,00

B Koszty rodzajowe (1+łl+lll+IV+V+VI) 1 127 562,00 1 097 562,00 1 413 875,00
401 I Zużycie materiałów i energii 270 282,00 270 282,00 281 341,00

Zużycie materiałów w tym: 60 282,00 60 282,00 67 141,00
i) materiały na oprawę imprez 5 400,00 5 400,00 6 423,00
2) materiały na działalność sekcji sportowych 2 800,00 2 800,00 3 252,00
3) materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie 28 940,00 28 940,00 29 000,00
4) materiały biurowe 0,00 0,00 3 000,00
5) materiały dezynfekujące 7 326,00 7 326,00 7 400,00

. .6) środki czystości 7 000,00 7 000,00 7 000,00
7) zakup paliwa, oleju itp.. 7 000,00 7 000,00 7 000,00
8) pozostałe materiały 1 816,00 1 816,00 4 066,00

Zużycie energii w tym: 210 000,00 210 000,00 214 200,00
_______ i i energia elektryczna 98 000,00 98 000,00 99 960,00

2) energia cieplna 92 000,00 92 000,00 93 840,00
________2 zużycie wody .ścieki 20 000,00 20 000,00 20 400,00
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402 II Usługi obce 88 458,00 88 458,00 152 143,00
usługi obce - remontowe wg załącznika 0,00 0,00 55 680,00

2) usługi obce na działalność sekcji sportowych . 9 513,00 9 513,00 10 057,00
3) usługi komunalne 9 000,00 9 000,00 8 000,00
4) obce usługi przeglądu i konserwatorskie 23 674,00 23 674,00 23 674,00

5)

obce usługi związane z organizacją imprez sportowo- 
rekreacyjnych 36 771,00 36 771,00 36 771 ¡00

6) obce usługi telefoniczne i internetowe 2 500,00 2 500,00 4 500,00

7)
pozostałe usługi m.in. drobne naprawy,bankowe, 
pocztowe,nadzoru itp.. 7 000,00 7 000,00 13 461,00

403 III Podatki i opłaty 84 234,00 84 234,00 111 973,00

. 1) podat. od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlagający odliczeniu,PFRON 84 234,00 84 234,00 111 973,00
404 IV Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 539 862,00 519 862,00 690 777,00

1) wynagrodzenie osobowe 454 662,00 434 662,00 597 827,00
w tym .nagrody jubileuszowe 8 461,00 8 461,00 9 394,00

2) wynagrodzenie bezosobowe 85 200,00 85 200,00 . 92 950,00
w  tym: zw iązane z  organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych 3 000,00 3 000,00 3 350,00

405 V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 124 726,00 114 726,00 157 641,00

ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych 100 310,00 90 310,00 129 038,00
odpis na ZFŚS 15 316,00 15 316,00 17 503,00

3) inne świadczenia 9 100,00 9 100,00 11 100,00
406-409 VI Pozostałe koszty rodzajowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00

n
pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, 
wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp..... 20 000,00 20 000,00 20 000,00
w tym: podróże służbowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00

761 c Pozostałe koszty operacyjne 2 000,00 2 000,00 0,00
871 D Podatek dochodowy 500,00 500,00 3 343,00
080 E Aktywa Trwałe 15 000,00 15 000,00 0,00

1 modernizacja przebieralni zewnętrznych 15 000,00 15 000,00 0,00
F Stan środków  obrotow ych na dzień 01-01-2014r 44 886,00 44 886,00 0,00
i l i lB i i l l W ynik 0,00 0,00 0 ,00

400 Amortyzacja 902 775,00 902 775,00 905 775,00

Kultury Sportu i Rekreacji w Zdiisszowkgeh 
ul. Powstańców ŚI.7 

47-330 Zdzieszowice 
NIP: 749-17-96-761
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u{ powstańców S I7

4? 330 Zdzieszowice
NIP: 749-1 y^ó-TfJjjjaśnienia do projektu planu finansowego 2015 r.

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdział 92605 -  Zadania w zakresie kultury fizycznej

~ W dziale 926 przychody własne zaplanowano w Wysokości 117.300,00 ,-zł.

Dotację na działalność bieżącą zaplanowano w wysokości -  1.299.918,00,-zł

Przewiduje się niewykorzystanie dotacji za rok 2014 w wysokości 30.000,00,-zł. Niewykorzystanie dotacji 
wiązane jest z kosztami wynagrodzeń (404) i ich pochodnymi (405). Nie wykonanie planu spowodowane 

jest przez absencję chorobową pracowników, zwolnieniem pracowników jak również nie zrealizowaniem 
zaplanowanych na rok 2014 podwyżek płac dla obsługi.

Zaplanowano wzrost kosztów wynagrodzeń dla pracowników o kwotę 100,00 zł na osobę. Wzrost o 2% 
kosztów energii. Zgodnie z sugestią Pani Skarbnik Gminy w projekcie na rok 2015, po raz pierwszy 
koszty ogólnozakładowe zostały podzielone w proporcji 50/50 na działy. W wyniku takiego podziału 
zaplanowane koszty na rok 2015 w dziale 926 zostały zwiększone o kwotę 200.122,00- zł.

1. Na zrealizowanie zadań statutowych ośrodek zaplanował kwotę 74.123,00,-z ł, w tym:

• na zrealizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych zaplanował koszty bezpośrednie w wysokości:
48.923,00,-zł załącznik nr 2

• na prowadzenie sekcji ( „4”) 25.200,00,-zł załącznik nr 3

2. W wyniku wykonania ekspertyz technicznych celi elektrolizy, zaplanowano przeprowadzić w 
dchodzącym roku wymianę urządzeń niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania

Kąpieliska miejskiego. Koszt remontu oszacowano na 68.527,00,-zł załącznik nr 4

3. Pozostałe koszty uwidocznione w planie finansowym roku 2015 ośrodek zaplanował na bieżące 
utrzymanie obiektów tj.:

• utrzymanie hali sportowej,
• utrzymanie stadionu miejskiego,
• utrzymanie kąpieliska miejskiego ,
• utrzymanie pomieszczenia na boisku w Krępnej.

Zatw ierdził:



Mięjsk0~(5mlnny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreagi w Zdzieszowicach

u!. Powstańców Śi 7 
47-330’ Zdzieszowice 

' NIP: 749-17-96-761

Załącznik Nr 1
Dział 926

Planowany na rok 2015
Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

Dział 926 - Kultura Fizyczna 

Rozdział 92605 -  Zadania w zakresie kultury fizycznej

(

Lp. Nazwa Początek roku 
( w z ł )

Koniec roku 
(w zł)

1. Stan należności 19.168,00 20.168,00
w tym: na drodze sądowej 19.168,00 19.168,00

2. Odpis należności zagrożonych 19.168,00 19.168,00
3. Stan zobowiązań 25.000,00 22.000,00
4. Stan środków pieniężnych 12.500,00 10.000,00

Zatw ierdził:



f^t@ jsko-6mtoy©sr©dek
Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach 

ul. Powstańców ŚI.7
47-330 Zdzieszow ice Załącznik nr 2

NIP: 749-17-96-761 do dzkłu g26

Projekt Kalendarza
IMPREZ SPORTOWO -REKREACJNYCH

na rok 2015

Lp Nazwa imprezy Uwagi
1. Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów (styczeń)

2. „Zima w mieście” (turniej piłki nożnej, koszykowej, zajęcia 
rekreacyjne dla dzieci - wyjazdowe, tenis stołowy, gry i 
zabawy, zajęcia wspinaczkowe (styczeń),

3. Turniej skata (styczeń/m arzec)

4. Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (luty)

5. Grand Prix Tenisa Stołowego (styczeń /kw iecień)

6. Wiosenny rajd rowerowy (maj),

7. Wiosenny spływ kajakowy

8. Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON (m a j)

9. Obchody „Dni Zdzieszowic”(ftyr/?/ę/e: p iłk i nożnej, tenisa  
ziem nego, s to ło w e g o ,skata)

10. Letni rajd rowerowy (  lipiec),

11. „Lato w mieście” (lip iec -  s ierp ień osiedlowe turnie je  piłki 
nożnej, koszykówki, s ia tkow ej p iłk i plażowej),

12. Jesienny rajd rowerowy (wrzesień),

13. Jesienny Cross B¡egowy(wrzesień) ,

14. Grand Prix Tenisa Stołowego (październik, listopad, 
grudzień),

15. Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej (październik/grudzień),

16. Współorganizacja imprez z radami osiedli, sołectwami, 
stowarzyszeniami, zakładami pracy, szkołami i innymi
organizacjami.

O pracow ał: P aw e ł Gołdyn Zatw ierdził:



Miejsko-Gminny Ośrodek
¡tury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach 

ul. Powstańców ŚS.7 
47-330 Zdzieszowice 

NIP; 749-17-96-7
Sekcje sportowo rekreacyjne MGOKSIR w Zdzieszowicach 

Planowane koszty na rok 2015

Załącznik 3
Dział 926

Lp. Wyszczególnienie Zużycie
materiałów
401

Usługi obce 
402

Wynagrodzenia
404

Planowane ; ;j 
koszty na rok; .V| 
2015

Koszty roku 
2014

1. Sekcja tenisa sto lowego 1200 4 000 5 200 ■. -iI?-*: - r.‘ 49HB9 5 000

2. Sekcja wspinacz cowa „Kuźnia” 1 000 13 000 m Sfa 14'QOO;:;;,|łi»«< ■ j 13 000

3. Sekcja samoobrc n y 1 000 4 000 syoo..;-':.'; >1
■ , ;-«V ■. V i

5 000

4. Sekcja rekreacyj na 1000 M M M M M
'i ■ "'V:V■: •[■■ V: >''■

0

Razem 4 200 13 000 8000
v .v. ,ą. r 5.  ̂ t - 1
;; ^/252ÓÓ/.' -.j- J| 23 000

Zatwierdził:

9  Y R j ^ K r T t n

m gr



M i e J s k ó - G m l F i r s y  O ś r o d e k  
Kultury Sportu i Rekreacji w  Zdzieszowicach

u I. Powsta ńców Śi 7 
47-330 Zdzieszowice 

NIP: 749-17-96-761

Załącznik Nr 4
do działu 926

Wykaz planowanych remontów na rok 2015 
Dział 926 

Kultura Fizyczna
( kwota brutto)

I. Kąpielisko Miejskie

• Wymiana kompletna celi elektrolizy wraz z zestawem części - 62.027,00
• Wymiana urządzeń pomiaru wodnego chloru w wodzie basenowej -  6.500,00

Ogółem planowane remonty : 68 527,00 zł

Uzasadnienie:

W  wyniku przekroczenia czasu eksploatacji celi elektrolizy skutkiem czego były ciągłe 
powtarzające się awarie w roku 2014 , jak również po zaciągnięciu opinii producenta -  czas 
zużycia tychże urządzeń wynosi od 3 -  5 lat ( nasz - 4 rok zużycia) również, w wyniku wykonania 
ekspertyz technicznych, zaplanowano przeprowadzić w nadchodzącym roku wymianę tychże 
urządzeń niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania kąpieliska miejskiego.





W Y K A Z
zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w 2015r.

dz. rozdz. § Treść Plan Uwagi
l 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 83.650,00

01008 melioracje wodne 83.650,00

4270

Wydatki bieżące 
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym:
1) wy datki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:
zakup usług remontowych
ajkonserwacja rowów melioracyjnych ( OŚiGW)

83.650.00

83.650.00
83.650.00

80.000,00

4300 zakup usług pozostałych
a)m.in.: nadzory, ogłoszenia, kosztorysy i
dokumentacja projektowa ( OŚiGW )

3.650,00

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 875.000,00

90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 170.000,00

4300

Wydatki bieżące 
w tym:
l.wydatki jednostek budżetowych, w tym: 
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:
zakup usług pozostałych 
ajutrzymanie zieleni ( OŚiGW)

170.000. 00

170.000. 00
170.000. 00

170.000. 00

90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 220.000,00

4300

Wydatki bieżące 
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym: 
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:
zakup usług pozostałych
a) aktualizacja Programu Usuwania Azbestu z 
terenu gminy Zdzieszowice wraz z 
inwentaryzacją (OŚiGW)
b) opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji dla gminy Zdzieszowice (OŚiGW)

45.000. 00

45.000. 00
45.000. 00

45.000. 00
20.000. 00

25.000,00
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Wydatki maiatkowe 175.000,00

6230

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych 
ljdofmansowanie osobom fizycznym i 
wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji 
służących ochronie powietrza ( OŚiGW ) 
2)dofinansowanie kosztów inwestycji związanych 
z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem 
elementów zawierających azbest ( OŚiGW)

175.000. 00
175.000. 00

170.000. 00 

5.000,00

90095 pozostała działalność 485.000,00

4210

Wydatki bieżące 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia 
1 .zakup nasadzeń -drzew i krzewów (OŚiGW)

141.000. 00

141.000. 00
141.000. 00

12.000. 00

4270 zakup usług remontowych 
1 .remont przepustów i mostów( OŚiGW)

60.000,00

4300 zakup usług pozostałych 69.000,00

1 .wycinka i przecinka drzew i krzewów (OŚiGW) 
2.nadzory , ogłoszenia i wykonanie dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej (OŚiGW)

55.000. 00
14.000. 00

Wydatki maiatkowe 344.000,00

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 344.000,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1) rewitalizacja Parku Miejskiego ( OŚiGW)
2) modernizacja rowu na działce nr 311/2 w 
Zdzieszowicach ( OŚiGW)

344.000. 00
254.000. 00
90.000. 00

Ogółem: 958.650,00

Zdzieszowice 2014-11-03


