
Objaśnienia
do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

i przebiegu realizacji przedsięwzięć 
na dzień 30 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 
2077 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy 
Zdzieszowice są zgodne w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów.

Planowane dochody i wydatki wg stanu na 30 czerwca 2018 r. w wieloletniej prognozie finansowej 
różnią się od dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy o kwotę 216.345,43zł. Różnica 
wynika z wprowadzonych zmian do budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonanych 
następującymi zarządzeniami: nr SG.0050.526.2018 z dnia 04 czerwca 2018 r., nr SG. 
0050.534.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r., nr SG.0050.536.2018 z dnia 29.06.2018 r. oraz uchwałą nr 
LIY/355/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

1. Dochody.
Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały wykonane w kwocie 30.973.981,92 zł, co 
stanowi 56,85 % planowanych dochodów. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 
30.529.211,97 zł, tj. 56,73% w stosunku do planowanych dochodów bieżących, w tym: najwyższe 
wykonanie osiągnęły dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych (571,38%). Dochody z tytułu subwencji ogólnej wykonano na poziomie 61,43% w 
stosunku do planu, dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie 56,50% planowanych, a dochody 
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykonano na poziomie 53,28% planu. 
Niższe wykonanie stwierdza się w dochodach z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego 
od osób fizycznych, wykonane zostały na poziomie 48,23% planu.
Dochody majątkowe osiągnęły kwotę 444.769,95 zł, co stanowi 67,01% planowanych dochodów 
majątkowych, w tym: dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 
wykonano w kwocie 317.324,00 (2820,66%), a dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 123.274,75zł 
tj. 19,14% planowanych dochodów.

2. Wydatki.
Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 29.005.566,91 zł, tj 
48,46% w stosunku do planowanych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 49,56%, a wydatki 
majątkowe w 39,48 %.
W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 
13.531.035,87 zł, a na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wydano kwotę 
2.573.026,83 zł.
W okresie od 01.01.2018r. dó 30.06.2018 r. Gmina Zdzieszowice nie poniosła wydatków z tytułu 
poręczenia spłaty pożyczek zaciągniętych przez „Wodociągi i Kanalizację” Spółkę z o.o. z siedzibą 
w Zdzieszowicach oraz Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów 
„Czysty Region” Sp z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.
W ramach wydatków majątkowych na nowe inwestycje wydano 83.902,18 zł, na kontynuowane 
inwestycje 2.506.110,60 zł, w tym na wydatki udzielone w formie dotacji wydano 1.391.200,42 zł.

3. Wynik budżetu.
Na dzień 30 czerwca 2018 r. gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w kwocie 1.968.415,01 zł.

4. Przychody.
Przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na dzień 30 czerwca 2018 r. osiągnęły 
kwotę 5.397.134,90 zł, tj. 100,40% w stosunku do planowanych przychodów.



5. Rozchody.
Ze względu na to, iż Gmina Zdzieszowice nie posiada zadłużenia, w 2018 r. nie zaplanowano 
rozchodów budżetu.

6. Dług.
Na dzień 30 czerwca 2018r. Gmina Zdzieszowice nie posiada zadłużenia.

7. Przedsięwzięcia.
Na dzień 30.06.2018 r. wykonanie zadań zaliczanych do przedsięwzięć wyniosło 2.518.717,73 zł, tj. 
44,39% w stosunku do planu, w tym: wydatki bieżące wykonano w 87,11% planu, a wydatki 
majątkowe zrealizowano w 44,28% planu.
W ramach wydatków bieżących realizowanych przy udziale środków europejskich zadanie „Bliżej 
rodziny i dziecka” wykonano w 94,57 % planowanych wydatków, a zadanie o nazwie: „Przedszkole 
na wymiar -  utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy 
przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej” wykonano w 81,53 % planowanych wydatków.
W ramach wydatków majątkowych w całości wykonane zostały następujące zadania:
1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1808 O ul. Góry Św. Anny wraz z budową ronda na 
skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach”,
2) „Przebudowa ul. Polnej w Krępnej -  wykonanie dokumentacji projektowej”,
3) „Zagospodarowanie terenu na działce nr 2126/5 obok kościoła na Starym Osiedlu w 
Zdzieszowicach”.
Zadanie „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach” zrealizowano w 58,17% 
planowanych wydatków, w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej jak i w zakresie 
wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji budynku do aktualnych przepisów 
zadanie zostało zrealizowane w całości. Natomiast za zagospodarowanie terenu wokół budynku w 
lipcu 2018 r. dokonano częściowej płatności (70 % kwoty umownej) za wykonanie dokumentacji 
projektowej.
W ramach zadania „Fundusz sołecki wsi Rozwadza -  zagospodarowanie działki nr 285/1 KM 
Rozwadza przy ul. Szkolnej” poniesiono wydatki za wykonanie dokumentacji projektowej, tj. 70% 
kwoty umownej. Również dokonano częściowej płatności za wykonanie dokumentacji projektowej 
dla zadania „Przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej”.
Przedsięwzięcie „ Przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach” jest w trakcie realizacji, do 30 
czerwca 2018 r. wykonano 40,70% planowanych wydatków, termin zakończenia zadania według 
zapisów umowy upływa w dniu 31.08.2018 r. Również zadanie „Budowa chodnika wzdłuż ul. 
Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych” jest w trakcie realizacji, na dzień 
30 czerwca 2018 r. wykonano 12,33%, termin zakończenia inwestycji upływa 14.09.2018 r.
W ramach zadania „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej -  przebudowa i rozbudowa 
budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją na cele mieszkalne” poniesiono wydatki za wykonanie 
przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania 
mocy dla budynku.
Na zadanie realizowane przez Publiczne Gimnazjum o nazwie „Termomodernizację budynku 
szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach” na dzień 30.06.2018 r. poniesiono wydatki za 
wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opracowanie studium wykonalności. 
Pozostałe zadania zostały zaplanowane do realizacji w drugim półroczu 2018 r.

Zdzieszowice, 07.08.2018 r. 
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