
O B J A Ś N I E N I A  
do wykonania budżetu Gminy 

Zdzieszowice za 2018 r.

Dochody za 2018 r. zostały wykonane w 104,06 % w stosunku do planu, w tym 
dochody bieżące zostały wykonane w 105,04 % natomiast dochody majątkowe 
w 50,56 %.

Pomimo takiego wykonania planu dochodów w 2018 r., wykonanie w poszczególnych 
działach i paragrafach jest zróżnicowane. Najniższe wykonanie występuje:

1. w dz.700 rozdz.70004 § 0920 -  wpływy z pozostałych odsetek -  52,38 %.
Ustalając plan na 2018 r. wzorowaliśmy się na wykonaniu z 2017 r. Jest to planowanie na 
podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz 
nie miał na to wpływu.

2. w dz.700 rozdz.70005 § 0770 -  wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -  22,55 % -  dochód osiągnięto w 
mniejszej kwocie niż planowano, ponieważ nie udało się sprzedać :
ljsieci gazowej -  Polska Spółka Gazownictwa w Opolu w 2017 r. poinformowała Gminę, 
że w sprawie odkupu sieci zajmie stanowisko po przedłożeniu oferty cenowej jej sprzedaży. 
Gmina dokonała wyceny sieci i poinformowała PSG, która do dnia dzisiejszego nie 
ustosunkowała się do przedłożonej przez Gminę oferty pomimo kilku monitów.
2) nieruchomości zabudowanej przy ul. Zdzieszowickiej 33 w Krępnej -  nie zbyto 
nieruchomości ponieważ nadal trwa procedura zamiany jej przeznaczenia w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego. Obecnie to teren usług oświaty, który mocno 
zawęża potencjalny krąg nabywców. Po zakończeniu procedury zmiany jej przeznaczenia 
zostanie rozpoczęta procedura sprzedaży.
3) działki nr 529/1 w Krępnej, na której znajduje się m.in. była i nieczynna stacja poboru i 
uzdatniania wody w Krępnej. Z uwagi, iż na działce znajdują się urządzenia do poboru i 
uzdatniania wody ( nieczynne), a obecnie zadania własne Gminy w zakresie wodociągów i 
zaopatrzenia w wodę realizuje WiK Sp z o.o w Zdzieszowicach, wystąpiono z zapytaniem 
do Spółki czy jest zainteresowana nabyciem nieruchomości do swego majątku na cel 
wykonywanych przez nią zadań. W odpowiedzi Spółka poinformowała, że będzie zlecać 
opracowanie analizy ryzyka dotyczącego Stacji Uzdatniania Wody w Krępnej w zakresie 
określenia strefy ochrony pośredniej i dopiero po uzyskaniu dokumentów w powyższym 
zakresie określi swoje stanowisko w sprawie jej nabycia. Wobec powyższego wstrzymano 
prace związane ze sprzedażą nieruchomości, do czasu ostatecznego zajęcia stanowiska 
przez WiK w zakresie jej nabycia. Do końca 2018 r. Spółka nie poinformowała Gminę o 
zajętym stanowisku w przedmiocie sprawy.
4) działki nr 1236/5 w Zdzieszowicach -  w roku 2018 rozpoczęto lecz nie zakończonó 
procedury związanej ze sprzedażą w/w działki. Przedmiotowa działka jest przeznaczona na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe i sprzedaż jej w trybie bezprzetargowym zawnioskował 
Polski Związek Wędkarski na swe cele statutowe. Jednakże z przepisów prawa nie można 
jednoznacznie określić czy realizowane cele statutowe przez PZW dają podstawę do zbycia 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz PZW. Z tego też powodu 
przeprowadzana jest analiza prawna, mająca na celu uzyskanie wiążącego stanowiska dla
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organu w tej sprawie, po której zakończeniu, organ uzyska odpowiedź czy będzie mógł 
zbyć działkę dla PZW w drodze bezprzetargowej bądź będzie konieczność przeprowadzenia 
przetargu na jej zbycie.
5)działek nr 108/35 i 108/20 w Januszkowicach -  zostały wszczęte postępowania mające na 
celu ich zbycie, lecz nie zdołano ich zakończyć w roku 2018.

Ze sprzedaży mienia osiągnięto dochód w kwocie 145.264,03 zł, w tym:
-ze sprzedaży 1 nieruchomości w przetargu -  107.317,07 zł,
-z dopłaty do wartości nieruchomości zbywanych w drodze zamiany -  2.270,00 zł 
-ze sprzedaży nieruchomości na raty w latach poprzednich -  35.676,96 zł.

3. w dz.750 rozdz.75011 § 2360 -  dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych -  
64,14%.
Powyższe wykonanie spowodowane jest zawyżeniem planu, na jego wyliczenie nie mamy 
wpływu, gdyż podstawę do jego wyliczenia otrzymujemy z Urzędu Wojewódzkiego.

4. w dz.750 rozdz.75023 § 0570 -  grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności -  
46,84 %.
Ustalając plan na 2018 r. wzorowaliśmy się na wykonaniu z 2017 r. Jest to planowanie na 
podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz 
nie miał na to wpływu.
Brak wykonania w § 0630 wynika z zawyżenia planu. Ustalając plan na 2018 r. 
wzorowaliśmy się na wykonaniu z 2017 r. Jest to planowanie na podstawie szacunków i 
prognoz. Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie miał na to wpływu.

5. w dz.756 rozdz.75601 § 0350 -  podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty podatkowej -  65,85 %.
Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy. Jest to planowanie na podstawie 
szacunków i prognoz. Wykonanie może być niższe lub wyższe.

6. w dz.801 rozdz.80110 § 0750 -  wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
j.s .t-73 ,29  %
Na powyższe wykonanie ma wpływ to, iż dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń 
szkolnych oraz z tytułu korzystania z basenu, siłowi i sali gimnastycznej od miesiąca 
września są klasyfikowane w rozdz.80101 § 0750 ponieważ pomieszczenia te od m-ca 
września zostały przekazane w trwały zarząd PSP Nr 3.

Szczegółowe wyjaśnienie wykonania dochodów w dz.801 znajduje się w sprawozdaniu z 
wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2018 r. obsługiwanych przez BAEO w 
Zdzieszowicach.

7. w dz.851 rozdz.85195 § 2010 -  85,71 % - dotacja na sfinansowanie kosztów wydania 
decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium 
dochodowe. Niższe wykonanie wynika z faktycznych potrzeb.

8. w dz.852 rozdz.85213 § 0940 -  23,63 % i rozdz.85214 § 0940 -  38,10 % - niższe 
wykonanie wynika z zawyżenia planu. Środki planowano na wyrost w stosunku do 
posiadanych decyzji bądź na podstawie wykonania w latach poprzednich. Jest to 
planowanie na podstawie prognozy i szacunków.
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9. w dz.854 rozdz.85415 § 2030 -  88,45 % - dotacja na pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze socjalnym.
Niższe wykonanie wynika z bieżących potrzeb.
W ramach przyznanej dotacji MGOPS dokonuje wypłaty stypendiów dla uczniów oraz 
zasiłków szkolnych.
Dotacja przyznawana jest w dwóch transzach, odrębnie na każde półrocze. Rozliczenie I 
transzy nastąpiło 3.08.2018 r., rozliczenie II transzy 7.01.2019 r.
Zapotrzebowanie na środki sporządzane jest za okresy miesięczne, na podstawie wydanych 
decyzji. Wypłaty dokonuje się na podstawie przedłożonych do MGOPS faktur, rachunków 
za zakup pomocy naukowych. Brak dowodów zakupu powoduje brak możliwości wypłaty, 
niemniej środki muszą być zabezpieczone w razie dostarczenia wymaganych dokumentów 
przez stronę.

10. w dz.855 -  Rodzina, w tym:

1) rozdz.85501 § 0920 -  wpływy z pozostałych odsetek -  26,43 %.
Niskie wykonanie wynika z zawyżenia planu. W ramach w/w paragrafu ewidencjonuje się 
zwroty z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych na podstawie 
ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( 500+).

2) rozdz.85503 § 2010 -  dotacja - 85,58 %
Otrzymana dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart 
Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wykonanie wynika z 
bieżących potrzeb.

3) rozdz.85505 § 0830 -  odpłatność za wyżywienie -  85,46 %
Na takie wykonanie ma wpływ duża zachorowalność dzieci w okresie jesienno -zimowo- 
wiosennym, co znacznie zmniejsza liczbę uczęszczających dzieci do żłobka i tym samym 
powoduje mniejsze wykonanie budżetu po stronie dochodów.

1 l.w  dz.900 -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -  98,41 %, w tym:

a) rozdz.90020 § 0400 -  wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty 
produktowej -  59,35 %
Ustalając plan na 2018 r. wzorowaliśmy się na wykonaniu z 2017 r. Jest to planowanie na 
podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz 
nie ma na to wpływu. Środki otrzymujemy z WFOŚiGW.
b) rozdz.90095 § 2460 -  dotacja z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadania pn.: 
„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice” -  
39,82 %. Niższe wykonanie wynika z tego, iż w dniu podpisywania umowy z WFOŚiGW 
do dofinansowania zostało zakwalifikowanych 9 nieruchomości, faktycznie z 
dofinansowania skorzystało 7 właścicieli nieruchomości. Dotacja została przelana na 
podstawie przedłożonego rozliczenia.

Na poziom zrealizowanych dochodów budżetowych wpływ mają też decyzje uprawnionych 
organów gminy dotyczące obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, odroczeń, 
rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień z podatków.
Decyzjami tymi w 2018 r. uszczuplono dochody budżetowe o 2.068.930,71 zł, w tym: 
skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień
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wynoszą 2.068.504,71 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - 
Burmistrza z tytułu umorzeń wynoszą 426 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą : 3.791.098,68 z ł , co stanowi 6,02%  
należnych dochodów budżetowych w 2018 r., w tym :
1. w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości 

wynoszą: 15.128,21 zł.
2. w dochodach realizowanych przez tutejszy Urząd zaległości 

wynoszą : 3.775.970,47 zł., w tym największe kwoty zaległości występują :

1) w dz.010 rozdz.01095 -  40.873,92 zł, w tym:
a) § 0630 -  opłaty i koszty sądowe -  2.771,96 zł
b) § 0920 - należne odsetki -  16.766,82 zł,
c) § 0950 -  wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -  21.334,39 zł

2) w dz.700 rozdział 70004 -  1.004.018,95 zł, w tym:
a) § 0750 - najem i dzierżawa składników majątkowych -  563.303,43 zł,
b) § 0920 - należne odsetki - 192.581,98 zł,
c) § 0970 - odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali -  159.059,36 zł
d) § 0630 -  opłaty i koszty sądowe -  62.698,18 zł
e) § 0640 -  koszty egzekucyjne, opłata komornicza -26.376,00 zł

3) w dz.700 rozdział 70005 -  71.827,39 zł (lokale użytkowe), w tym:
a) § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -  4.897,54 zł,
b) § 0750 - najem i dzierżawa składników majątkowych -  32.541,01 zł
c) § 0920 - należne odsetki -  23.651,39 zł.
d) § 0630 -  opłaty i koszty sądowe -  5.231,75 zł
e) § 0640 -  koszty egzekucyjne, opłata komornicza -4.037,35 zł
f) § 0950 -  opłata stanowiąca rekompensatę za koszty odzyskania należności 
cywilnoprawnych- 1.468,35

4) w dz.756 rozdział 75615 § 0310 -podatek od nieruchomości od osób prawnych
-  165.080,32 zł,

5) w dz.756 rozdział 75616 8 0310 -  podatek od nieruchomości od osób fizycznych
-  299.445,02 zł,

6) w dz.801 rozdział 80104 -  12.854,04 zł ( przedszkola), w tym:
a) § 0660 -  wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -  3.117,35 zł,
b) § 0670 -  wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia -  8.632,71 zł
c) § 0920-należne odsetki - 1.103,98 zł.

7) w dz.852 rozdział 85214 -  24.472,46 zł, w tym:
a) § 0830 -  wpływy z usług -  opłata za pobyt w DPS -  21.089,54 zł,
b) § 0940 -  wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych -  3.382,92 zł

8) w dz.855 rozdział 85502 -2.115.032,07 zł, w tym:
a) § 0920 - należne odsetki -  3.615,08 zł,
b) § 0940 -  wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych -  13.625,70 zł,



c)§ 2360 -  zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego -  2.097.791,29 zł. 

Podejmujemy zgodnie z prawem wszelkie działania w celu zmniejszenia kwoty zaległości.

Wydatki zostały zrealizowane w 93,60 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 94,21 % natomiast wydatki inwestycyjne 
w 88,65 %.

Wykonanie w poszczególnych działach jest zróżnicowane i przedstawia się 
następująco :

dz.010 -  Rolnictwo i łowiectwo -  99,40 %

Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane i wynikają z bieżących potrzeb. 

dz.600 -  Transport i łączność -  91,76 %.

Wykonanie wydatków w w/w dziale przedstawia się następująco:

1. Środki w rozdz.60013 zostały wykonane w 99,25 % , w tym :
1) wydatki bieżące -  96,81 % - została uiszczona opłata za zajęcie pasa drogowego 
ustalana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz została udzielona dotacja dla 
Województwa Opolskiego na współfinansowanie zadania pn.: „Remont ciągu pieszo- 
rowerowego przy DW nr 423 w m. Zdzieszowice” ( ul. Kozielska) zgodnie z podpisaną 
umową.

2) wydatki majątkowe -  100 % - została udzielona dotacja dla Województwa Opolskiego na 
współfinansowanie realizacji zadania pn.: ’’Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. 
Januszkowice” zgodnie z podpisaną umową.

2. W rozdz.60014 środki zostały wykorzystane w 99,92 %, w tym:
1) wydatki bieżące -  65,11 % i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego ustalanych przez 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach,
2) wydatki majątkowe -  100 % - dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania 
pn.: „przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Góry Św. Anny wraz z budową ronda na 
skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach ” została przekazana zgodnie z podpisaną 
umową.

3. W rozdz.60016 wydatki bieżące zostały wykonane w 78,51 % i wynikają z bieżących 
potrzeb.
Nie wykorzystano środków przeznaczonych na nadzory,wykonanie kosztorysów 
ponieważ prace te wykonywał w ramach wynagrodzenia za pracę pracownik Urzędu. 
Środki przeznaczone na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zostały wykorzystane 
w 60,28 % ponieważ udało się wynegocjować niższą kwotę.
Niższe wykorzystanie środków przeznaczonych na wykonanie projektów organizacji ruchu 
wynika z bieżących potrzeb .



Wydatki majątkowe w/w rozdziale zostały wykonane w 88,69 %. Wszystkie zadania 
zaplanowane do realizacji zostały wykonane w całości a powstałe oszczędności to efekt 
przeprowadzania przetargów i wyboru najkorzystniejszych o fert.

4. W rozdz.60017 wydatki bieżące zostały wykonane w 93,81 %.
Wszystkie zadania zostały wykonane za wyjątkiem jednego zadania pn.:” nadzory, 
ogłoszenia i wyk. kosztorysów” z powodu tego, iż nadzory były sprawowane przez 
pracowników Urzędu. Niższe wykorzystanie środków wynika z konieczności 
przeprowadzania przetargów, wyboru korzystniejszych ofert lub braku potrzeb.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 0%, w miesiącu październiku została podpisana 
umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „przebudowa 
drogi na dz. 1727/1 w Zdzieszowicach -  odnoga ul. za Odrą” , termin wykonania 30.09.
2019 r., zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2019 r.

5. W rozdz.60095 wydatki bieżące zostały wykonane w 88,88 %.
Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane a powstałe oszczędności to 
efekt wyboru najkorzystniejszych o fert.
Środki przeznaczone na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zostały wykorzystane 
w 3,33 %. Na powyższe wykonanie ma wpływ zawyżenie planu oraz to, iż udało się 
wynegocjować niższą kwotę.

dz.700 -  Gospodarka mieszkaniowa -  80,26 %.

W rozdz.70004 wydatki bieżące zostały wykonane w 84,78 % i wynikają z bieżących 
potrzeb.
Niższe wykonanie wydatków w n/w paragrafach spowodowane jest:

1. § 4210 — zakup materiałów i wyposażenia -  61,99 %, wykorzystanie środków wynika z 
bieżących potrzeb.
2. § 4260 -zakup energii: środki przeznaczone na zakup energii zostały wykorzystane 
w 74,37 %, na koniec roku wystąpiły zobowiązania, faktury za 2018 r. których termin 
zapłaty przypadał w 2019 r., faktury za 2018 r. wpłynęły do Urzędu w 2019 r.
3. § 4270 -  zakup usług remontowych -  środki zostały wykorzystane w 85,72 % , i wynikają 
z bieżących potrzeb.
W ramach tych wydatków zostały zrealizowane następujące zadania:

1) całodobowe pogotowie awaryjne ( łącznie z usuwaniem awarii) -  środki przeznaczone na 
ten cel zostały wykorzystane w 97,77 %,
2) fundusz remontowy ( za lokale we wspólnotach mieszkaniowych), środki wykorzystano 
w 97,85 %.
3) różne remonty m.in.: wymiana drzwi, remont dachu, remont lokali socjalnych przed 
zasiedleniem, środki wykorzystano w 77,70 %
4) remont budynku socjalnego przy ul. Szkolnej 20 w Rozwadzy -  zadanie zostało 
zrealizowane
5) remont lokali socjalnych -  pomoc ofiarom pożaru budynku socjalnego -  środki zostały 
wykorzystane w 42,85 %.
W dniu 5.12.2018 r. została podpisana umowa darowizny z ArcelorMittal Poland S.A. 
przeznaczoną na realizację m.in. w/w zadania, które w dniu 18.12.2018 r. zostało
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wprowadzone do budżetu na kwotę 35.000 zł. Z uwagi na zbyt krótki termin realizacji 
zadania, zostało ono wykonane w niepełnym zakresie na łączną kwotę: 14.996,08 zł. 
Niewykorzystaną kwotę darowizny w wysokości 20.000 zł wprowadzono do budżetu na 
2019 r. na dalszą realizację w/w zadania w dniu 30.01.2019 r.

Niższe wykorzystanie środków to efekt przeprowadzania procedury wyboru 
korzystniejszych o fert. Na powyższe wykonanie ma też wpływ zawyżony plan oraz to , iż 
skala awaryjności była niższa niż zaplanowano.

4. § 4300 -  zakup usług pozostałych -  wykonanie wynosi 93,35 % i wynika z bieżących 
potrzeb. W ramach przyznanych środków zlecono do wykonania : usługi kominiarskie, 
wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dezynfekcje i deratyzację w budynkach, 
przeglądy obiektów oraz ponoszono opłaty eksploatacyjne ( za lokale we wspólnotach).
Na niższe wykonanie ma wpływ również stosowanie zapytań ofertowych.

5. § 4430 -  różne opłaty i składki -  wykonanie wynosi 67,34 %, zadanie zostało wykonane. 
Z uwagi na dużą szkodliwość spodziewano się znacznego wzrostu składki 
ubezpieczeniowej i zaplanowano wyższe środki. Udało się też wynegocjować niższą kwotę.

6. § 4610 -  koszty postępowania sądowego -  wykonanie wynosi 86,08 %.
Z uwagi na czasochłonny proces w orzekaniu spraw skierowanych do sądu w sprawie 
eksmisji z lokali socjalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego 
gminy Zdzieszowice, środki zaplanowane na wykonanie wyroków nie zostały w pełni 
wykorzystane.

W rozdz.70005 wydatki bieżące wykonano w 75,44 % ., wydatki majątkowe wykonano 
w 76,27 % .
Niższe wykonanie wydatków w n/w paragrafach spowodowane jest:

1 .§ 4210 — zakup materiałów i wyposażenia -  wykonanie 41,43 %, realizacja zadania 
zgodnie z występującymi potrzebami.
2. § 4260 -  zakup energii: w momencie tworzenia budżetu trudno było przewidzieć jakie 
będzie faktyczne zużycie. Środki przeznaczone na zakup energii zostały wykorzystane w 
66,95 %, na koniec roku wystąpiły zobowiązania , których termin zapłaty przypadał
w 2018 r . ,faktury za 2018 r. wpłynęły do Urzędu w 2019 r.
Na powyższe wykonanie ma też wpływ zawyżony plan, łagodna i ciepła zima, dodatkowo 
gmina odzyskuje również w części zwrot VAT naliczonego przy energii cieplnej.
3. § 4270 -  zakup usług remontowych -  wykonanie 86,63 %., zaplanowane środki zostały 
wykorzystane m.in. na : konserwację i naprawę platformy dla osób niepełnosprawnych w 
budynku Przychodni, całodobowe pogotowie awaryjne w budynkach użytkowych, fundusz 
remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, serwis kotłowni w budynku przy ul. K. 
Miarki 36 w Zdzieszowicach i ul. Szkolnej 5 w Rozwadzy oraz remont lokalu użytkowego 
przy ul. Chrobrego 17.
Wszystkie planowe remonty zaplanowanie do realizacji zostały wykonane w całości.
Na niższe wykonanie ma wpływ również stosowanie zapytań ofertowych oraz to , iż skala 
awaryjności była niższa niż zaplanowano.
4. § 4300 -  zakup usług pozostałych -  wykonanie wynosi 72,83 %. W ramach przyznanych 
środków wykonano m.in.: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzanie
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ścieków, dezynfekcje i deratyzację w budynkach, przeglądy obiektów , usługi geodezyjne, 
ogłoszenia w prasie, dojazd do platformy dla osób niepełnosprawnych w celu jej naprawy 
oraz ponoszono opłaty eksploatacyjne ( za lokale we wspólnotach).
Wykonanie wynika z bieżących potrzeb. Na niższe wykonanie ma wpływ również 
stosowanie zapytań ofertowych.

5. § 4390 -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -  wykonanie 
wynosi 36,61 %., wydatki dotyczą m .in .: wyceny nieruchomości oraz wyceny sieci 
gazowej będącej własnością Gminy Zdzieszowice.
6. § 4430 -  różne opłaty i składki -  wykonanie wynosi 70,21 %.
Wykonanie wynika z bieżących potrzeb, została wynegocjowana niższa od planowanej 
składka ubezpieczeniowa
7. § 4400 -  wykonanie 82,80 % - wydatek nastąpił w mniejszej kwocie niż planowano, 
ponieważ na skutek negocjacji z TSKN w Opolu, wynegocjowano stawkę czynszu najmu za 
lokal na potrzeby Rady Sołeckiej w Rozwadzy na dotychczasowym poziomie, a planowano 
w założeniach do budżetu, że stawka wzrośnie.
8. § 4520 -  wykonanie 68,75 % i wynika z tego, iż plan na dokonywanie opłat śmieciowych 
został zawyżony.
9. § 4590 -  brak wykonania wynika z braku potrzeb
10. § 4610 -  18,96 % - wydatek nastąpił w mniejszej kwocie niż zaplanowano, gdyż nie 
zaistniała potrzeba wydatkowania aż tyle środków, wydatek następował według 
rzeczywistych potrzeb.
11 .§ 6050 -  wykonanie 99 %, zaplanowane zadanie „wykonanie elewacji budynku 
samorządowego na Piastów I w Zdzieszowicach” zostało zrealizowane w całości.
12.§ 6060 -  wykonanie 22,15 %, wydatek nastąpił w mniejszej kwocie niż planowano, 
ponieważ nie zdołano wykupić działki nr 237 w Zdzieszowicach, gdyż jeden ze 
współwłaścicieli działki nie żyje, a spadkobiercy nie przeprowadzili do tej pory 
postępowania spadkowego, co uniemożliwia spisanie umowy notarialnej nabycia 
nieruchomości. Działki nr 236 w Zdzieszowicach również nie nabyto ponieważ jeden ze 
współwłaścicieli nieruchomości przebywa na stałe poza granicami kraju i nie upoważnił 
nikogo w jego imieniu do sprzedaży nieruchomości. W przekazanej informacji 
poinformował, że na terytorium Polski planuje przebywać w miesiącu kwietniu 2019 r. i w 
tym terminie może dopiero stanąć wraz pozostałymi współwłaścicielami nieruchomości do 
spisania umowy notarialnej przenoszącej własność działki na rzecz Gminy. Nie wykupiono 
część działki nr 274/1 w Zdzieszowicach, ponieważ dopiero z końcem grudnia 2018 r. 
współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości wydzielili geodezyjnie działkę gruntu, 
którą Gmina zaplanowała nabyć, w związku z powyższym nie było już możliwe fizycznie 
przeprowadzenie przez Gminę procedury nabycia wydzielonej działki jeszcze w 2018 r. 
Został poniesiony wydatek na nabycie nieruchomości, jest to dopłata do nabycia 
nieruchomości nabywanych w drodze zamiany z inną nieruchomością.

W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane jest brakiem potrzeb oraz 
oszczędnościami powstałymi w wyniku stosowania zapytań ofertowych na wykonanie 
poszczególnych usług.

dz.710 -  Działalność usługowa -  30,37 %

Niższe wykonanie w rozdz.71004 spowodowane jest brakiem potrzeb oraz zawyżeniem 
planu.
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Realizacja zadań w\w dziale przebiegała zgodnie z planem oraz zgłaszanymi 
potrzebami.
W rozdziale 75011 wykonanie zadań zleconych wynosi 96,42 % w stosunku do planu .

Środki na działalność Rady Miejskiej wykorzystane zostały w 88,61 % i były 
wykorzystywane zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.
Środki przeznaczone na wypłatę diet w § 3030 zostały wykorzystane w 90,46 %, na koniec 
roku wystąpiły zobowiązania, których termin wypłaty przypada w m-cu styczniu 2019 r., 
wydatki plus zobowiązania nie mogą przekroczyć kwoty planu.

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 94,43 %, natomiast wydatki 
majątkowe w 99,11 %.
Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowane 
były w sposób efektywny, celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w 
poszczególnych paragrafach środki to właśnie wynik prowadzonej oszczędnej 
gospodarki finansowej środkami publicznymi.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w n/w paragrafach spowodowane jest:

1 .§ 4010 -  wynagrodzenie osobowe pracowników -  96,69 % - niższe wykonanie wynika z 
tego, iż zostały zabezpieczone środki na wypłatę 2 odpraw emerytalnych, jednakże osoby te 
w 2018 r. nie skorzystały ze swojego nabytego prawa.
2. § 4100 -  wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne jest wypłacane inkasentom ( sołtysom) z 
tytułu poboru na terenie gminy podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Jego 
wydatkowanie jest uzależnione od wielkości zebranego podatku.
3. § 4120 -  składki na Fundusz Pracy -  64,29 % - wykonanie wynika z bieżących potrzeb, 
na niższe wykonanie ma wpływ również zawyżenie planu
4. § 4170 -  wynagrodzenie bezosobowe 88,74 % - w 2018 r. Urząd zawarł 1 umowę 
zlecenia z audytorem, wynagrodzenie zostało wypłacone zgodnie z podpisaną umową.
Nie zostały wykorzystane środki zabezpieczone na zapłatę dodatkowego wynagrodzenia 
radcom z tytułu kosztów zastępstwa sądowego, gdyż jego zapłata następuje dopiero jeżeli 
zostanie ono ściągnięte od strony przeciwnej, jednakże środki na ten cel muszą być 
zaplanowane
5. § 4140 -  wpłaty na PFRON -  środki zostały wykorzystane w 87,95 %, na koniec roku 
wystąpiły zobowiązania, których termin wypłaty przypada w m-cu styczniu 2019 r., 
wydatki plus zobowiązania nie mogą przekroczyć kwoty planu.
6. § 4210 -  środki zostały wykorzystane w 93,22 %. W ramach tego paragrafu dokonano 
następujących wydatków : zakup m.in.: materiałów biurowych, kwiatów, zakupy związane 
z organizacją spotkań u Burmistrza, zakup programów i licencji, zakup książek, prasy, 
komputerów i sprzętu komputerowego, zakup mebli, środków czystości, druków, papieru 
ksero oraz zakup akcesoriów komputerowych.
Powstałe oszczędności są efektem prowadzenia oszczędnej i racjonalnej gospodarki 
finansowej. Każdy dokonywany zakup był analizowany czy jest niezbędny a ponadto 
dokonywano rozeznania rynku poprzez zbieranie ofert i dokonywania wyboru 
najkorzystniejszych,
7. § 4220 -  wykonanie wynosi 71,11 % i wynika z bieżących potrzeb.

dz.750 -  Administracja publiczna -  95,14 %.
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8. § 4260 -  wykonanie 73,76 % . W Urzędzie prowadzona jest bardzo racjonalna i 
oszczędna gospodarka mediami energetycznymi, system grzewczy jest programowany w 
zależności od warunków pogodowych ( średnio od 6 do godz.17) z wyłączeniem pracy w 
sobotę i niedzielę. Ponadto zapłacone w styczniu 2019 r. faktury za 2018 r. muszą być 
również zabezpieczone w planie wydatków w 2018 r. Do oszczędności przyczynił się 
również fakt wspólnego zorganizowania przetargu za zakup energii elektrycznej i uzyskanie 
niższej ceny za 1 kWh. Na stopień wydatkowania środków finansowych w tym paragrafie 
wpływ mają również, niezależnie od nas warunki pogodowe.
9. § 4270 -  wykonanie wynosi 97,34 %, zaplanowane zadania remontowe zostały 
wykonane, oszczędności powstały w wyniku stosowania zapytań ofertowych na 
poszczególne prace i wyborze najtańszej firmy do wykonania prac. W ramach 
posiadanych środków dokonano m.in.: napraw i konserwacja kserokopiarek i urządzeń 
wielofunkcyjnych , konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, sprzętu p. pożarowego, 
serwis kotłowni,naprawa instalacji elektrycznej oraz remont pomieszczeń biurowych . 
Wykonano remont wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,remont przyłącza 
kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu wraz z odbudową nawierzchni oraz wykonano 
dokumentację projektowo-kosztorysową na remont sali ślubów.
10. § 4280 -  wykonanie wynosi 60,63 % i wynika z bieżących potrzeb.
11. § 4300 -wykonanie wynosi 83,21 %. Niewykorzystanie środków w tym paragrafie 
związane było z mniejszymi niż zaplanowano wydatkami m.in. na : monitoring, przeglądy 
budynków, obsługa kserokopiarek, usługi pocztowe -jednak zaplanowane i konieczne do 
wykonania prace zostały wykonane dzięki prowadzonej oszczędnej gospodarce finansowej. 
Niższe niż zaplanowano wydatki na usługi pocztowe i świadczenie usług serwisowych i 
nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem wynika z tego, iż rachunki grudniowe 
wpłynęły i zostały uregulowane w miesiącu styczniu, jednak wydatkowana kwota musiała 
być zabezpieczona w budżecie na 2018 r.
Niższe wydatki dotyczące obsługi kserokopiarek związane są z ilością wykonanych 
kserokopii, co jest trudne do zaplanowania na dany rok.
12. § 4360 -  wykonanie wynosi 70,15 % . Zawarta nowa umowa abonamentowa na telefony 
komórkowe w Urzędzie spowodowała obniżenie kosztów usług telekomunikacyjnych, 
ponadto cały czas wydatki te są monitorowane i rozliczane.
13. § 4390 -  wykonanie wynosi 76,53 %, i wynika z bieżących potrzeb.
14. § 4420 -  wykonanie wynosi 0 %, brak wykonania wynika z braku potrzeb.
15. § 4430 -  środki zostały wykorzystane w 83,53 % zostały przeznaczone na wydatki 
związane z ubezpieczeniem Urzędu oraz na przekazywaniem zaliczek do Urzędu 
Skarbowego w związku prowadzeniem egzekucji. Planując wydatki na prowadzenie 
egzekucji kierowano się wykonaniem za rok 2017, gdyż niemożliwe jest do ustalenia ilość i 
koszt prowadzonych egzekucji.
Wydatki na ubezpieczenie budynku i wyposażenia Urzędu są podejmowane po zebraniu 
ofert od ubezpieczycieli i wybraniu najtańszej oferty.
16. § 4610 - wykonanie wynosi 34,10 % i wynika z bieżących potrzeb
17. § 3020 -  wykonanie wynosi 71,77 % i wynika z bieżących potrzeb. Środki zostały 
wykorzystane na refundacje kosztów związanych z zakupem okularów korygujących wzrok, 
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza w tej sprawie oraz na zakup odzieży ochronnej, wody i 
wypłaty ekwiwalentu za artykuły piśmienne i pranie odzieży roboczej.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 99,11 %. Dokonano zakupu serwera oraz 
dokonano rozbudowy systemu eSesja o moduł wideo transmisji online i systemu wideo 
rejestracji obrad Rady Miejskiej.
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W pozostałych paragrafach brak wykonania lub niższe wykonanie spowodowane jest 
prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej , brakiem potrzeb a częściowo 
zawyżeniem planu ( np.: podróże służbowe zagraniczne, zakup usług obejmujących 
tłumaczenia, opłaty na rzecz budżetu j.s.t.- opłaty śmieciowe).

Wykonanie w rozdziale 75075 wynosi 98,38 % . Zostały wykonane materiały promujące.

W rozdziale 75085 środki zostały wykorzystane w 99,06 % i wynikają z bieżących potrzeb. 
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do niniejszego 
sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych 
obsługiwanych przez BA-E O w Zdzieszowicach.

r

Środki w rozdz.75095 przeznaczone na opłacenie składek tytułu przynależności Gminy do 
3 Stowarzyszeń : Pradziad, Kraina Św. Anny i Aglomeracji Opolskiej, Związku 
Międzygminnego „ Czysty Region” oraz Związku Gmin Śląska Opolskiego zostały 
wykorzystane w 98,64 %. Niższe wykonanie wynika z tego, iż w momencie planowania 
środków nie mieliśmy jeszcze informacji o wysokości składek na 2018 r.

dz.751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli -  92,51 %

Wszystkie zrealizowane zadania w w/w dziale są zadaniami zleconymi. Środki zostały 
przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie 
wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast.

dz.752 -  Obrona narodowa -  8,19 %

Pozostałe wydatki obronne w rozdz.75212 są zadaniami zleconymi, zostały wykorzystane 
w 95 %. Środki zostały przeznaczone na szkolenia obronne .

Brak wykonania w rozdz.75295 § 3030 -  wynika z tego, iż zgodnie z ustawą o 
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21.11.1967 r. oraz 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.08.2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu 
wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy, osoba, która odbyła ćwiczenia 
wojskowe zwraca się w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia ćwiczeń z wnioskiem 
do Burmistrza o rekompensatę utraconego z tego tytułu wynagrodzenia. Burmistrz wypłaca 
wnioskodawcy świadczenie w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku. Na koniec 
każdego miesiąca Burmistrz zwraca się z pismem do Szefa Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego o zwrot wypłaconego świadczenia żołnierzom, przedstawiając mu zbiorcze 
zestawienie świadczeń wypłaconych w danym miesiącu. Szef WSzW dokonuje zwrotu 
środków finansowych w terminie do 7 dni na konto Urzędu.
W ostatnim czasie zwiększyła się ilość wniosków składanych do Burmistrza o 
rekompensatę utraconego wynagrodzenia jak również wzrosły kwoty, które należy zwrócić 
wnioskodawcom. Biorąc powyższe pod uwagę, pomimo braku wykonania, środki na ten cel 
muszą być zabezpieczone w budżecie aby wywiązać się z nałożonego na Gminę obowiązku.
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Realizacja zadań w dziale 754 przebiegała zgodnie z planem wydatków.

W rozdziale 75404 przeznaczono 8.000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu 
oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.
Dla Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w rozdziale 75405 przekazano środki 
w wysokości 28.000 zł na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdzieszowice oraz 
na nagrody dla policjantów.

Wydatki bieżące w rozdz.75412 zostały wykonane w 97,36%
Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe oszczędności to wynik prowadzonej 
oszczędnej gospodarki finansowej oraz brak potrzeb ( np.: składki na Fundusz Pracy, 
zakup energii).
W roku 2018 otrzymaliśmy pomoc finansową w formie dotacji od Powiatu 
Krapkowickiego na zakup wyposażenia dla OSP w Krępnej, w Januszkowicach, w Jasionej 
oraz w Rozwadzy w wysokości 17.346,03 zł.
Z budżetu gminy przekazano 2 dotacje w wysokości 2.690 zł na dofinansowanie zakupu 
agregatu prądotwórczego dla OSP w Januszkowicach oraz na zakup wentylatora 
oddymiającego dla OSP w Zyrowej.

Wydatki majątkowe w rozdz.75412 zostały wykonane w 94,07 %, wszystkie zadania 
zostały wykonane w całości za wyjątkiem 2 zadań:
1. zadanie z Funduszu Sołeckiego wsi Januszkowice pn.: „zagospodarowanie terenu wokół 
budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach ” zostało wykonane w 77,06 % . Została 
wykonana dokumentacja projektowa. Niższe wykonanie wynika z tego, iż 1 października 
2018 r. została podpisana umowa na zakup urządzeń zabawowych, termin dostawy
23.11.2018 r., który przez wykonawcę nie został dotrzymany.
Zadanie to zostało ponownie wprowadzone do budżetu 30.01.2019 r. i zapłacone ze 
środków gminy w miesiącu lutym.
2. budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej -  „przebudowa i rozbudowa budynku 
wraz z adaptacją na cele mieszkaniowe” -  wykonanie 40,64 %, dokonano zapłaty za 
przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oraz dorobienie kluczy. Niższe wykonanie wynika z 
zawyżenie planu.

r

Środki na Obronę cywilną rozdz.75414 zostały wykorzystane w 98,72 %, w tym:
1 .zadania zlecone w 100%,
2.zadania własne w 91,30 %.

W rozdziale 75495 wydatki bieżące zostały wykonane w 93,52 % natomiast wydatki 
majątkowe zostały wykonane w 99,15 %, wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane 
a powstałe oszczędności to efekt stosowania zapytań ofertowych na poszczególne prace i 
wybór najtańszych firm do wykonania prac.

dz.757 -  Obsługa długu publicznego -0 %

Brak wykonania w dz.757 rozdz.75704 spowodowane jest brakiem potrzeb, środki na ten 
cel muszą być zaplanowane w budżecie.

dz.754 -  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -  97,08 %
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Środki z rezerwy nie zostały wykorzystane w związku z prowadzoną polityką 
oszczędnościową, polegającą na ograniczaniu wydatków.

dz.801 -  Oświata i wychowanie -  96,79 %

Wykorzystanie środków w dziale Oświata jest zróżnicowane, przyczyny takiego wykonania 
są różne. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia oszczędnej gospodarki 
finansowej, brak potrzeb oraz wybór najtańszych ofert.

W rozdziale 80101 w związku z błędnym obciążeniem bieżącego rachunku PSP nr 3 w 
Zdzieszowicach zamiast rachunku ZFŚS, błędny przelew ujęto pod symbolem 4990 i 
dotyczy on spłaty pożyczki z ZFŚS pracownika obecnie zatrudnionego w PSP nr 3 w 
Zdzieszowicach a spłacającego pożyczkę do Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach.

r

Potrącenie pracownikowi dokonano z listy płac PSP nr 3 i przelano na ZFSS w PSP nr 3, 
następnie należało z konta ZFŚS PSP nr 3 przelać na ZFŚS Publicznego Gimnazjum, przez 
pomyłkę przelano z konta bieżącego.

dz.758 -  Różne rozliczenia -  0 %

W rozdziale 80104 do 27 września 2018 r. kontynuowano realizację projektu ze środków 
europejskich „Przedszkole na wymiar -  utworzenie nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji 
Opolskiej”. Projekt był realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Zdzieszowicach i 
polegał na wydłużeniu pracy przedszkola o godzinę. Środki zostały przeznaczone głównie 
na płace oraz pochodne od płac, w ramach kosztów pośrednich zakupiono również 
materiały biurowe, które wykorzystano między innymi do prac rozliczeniowych projektu.
W roku 2018 wydłużono pracę przedszkola o 152 godziny. Wykonanie wynosi 96,68 %.

Wydatki majątkowe w rozdz.80110 zostały wykonane w 5,95 %, jedno zadanie pn.: 
„wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku pływalni PG” zostało wykonane w 
100 % , natomiast zadanie „ termomodemizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w 
Zdzieszowicach” ze środków OŚiGW zostało wykonane tylko w 4,91 %. Wydatkowano 
15.560 zł na aktualizację projektu oraz opracowanie studium wykonalności. Został złożony 
wniosek o dofinansowanie realizacji zadania, który został rozpatrzony pozytywnie,
13 grudnia 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu : 
„Termomodemizacja budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach (OśiGW) -  
segment G”. Aby otrzymać dofinansowanie warunkiem koniecznym było rozpoczęcie 
realizacji zadania dopiero po podpisaniu umowy dofinansowania.
Zadanie będzie realizowane przez PSP Nr 3 w latach 2019-2020.

W rozdziale 80153 środki zostały wykorzystane w 96,07 %, są to zadania zlecone.
Na realizację zadań otrzymaliśmy dotację na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz 
materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art.55 ust.3 oraz art.l 16 ust.l pkt 1, ust.2 pkt 
1 i ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w 
wysokości 130.040,67 zł, w tym 1 % na koszty realizacji zadania tj. 1.287,50 zł a na zakup 
podręczników otrzymano 128.753,17 zł. Na zakup podręczników wydano kwotę 
123.639,64 zł zgodnie z zapotrzebowaniem, nie wykorzystana kwota 5.113,53 zł to 
oszczędności powstałe między innymi z zakupu tańszych podręczników.
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Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do niniejszego 
sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych 
obsługiwanych przez BA-E O w Zdzieszowicach.

dz.851 -  Ochrona zdrowia -  95,08 %

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem wydatków.
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania w rozdziale 85153 i 85154 stanowi załącznik 
do niniejszego sprawozdania.

W rozdz.85195 -  zadania zlecone - dotacja na pokrycie kosztów wydania decyzji przez 
gminy ,w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium 
dochodowe została wykorzystana w 85,71 % i wynika z faktycznych potrzeb. Zadanie to 
realizuje MGOPS.

dz. 852 -  Pomoc Społeczna -  89,04 %

Realizacja zadań w /w dziale przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały 
wykonane a powstałe oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki 
finansowej oraz brak potrzeb ( m.in.: zwrot dotacji oraz odsetki od dotacji).

Wykonanie wydatków w n/w rozdziałach przedstawia się następująco:

l.w rozdziale 85203 wykonanie wynosi 89,21 %.
W ramach w/w rozdziału wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania 2 Domów Dziennego 
pobytu zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej i Słowackiego. Roczny koszt utrzymania DDP 
przy ulicy Fabrycznej wynosi 149.260,01 zł, natomiast DDP przy ulicy Słowackiego - 
117.631,81 zł.
W ramach w/w rozdziału największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od 
nich naliczone. Wykonanie w poszczególnych paragrafach wynosi w granicach 78,99 %- 
99,87 %, najniższe wykonanie jest w § 4170 i wynika z faktycznych potrzeb. W ramach 
paragrafu sfinansowano między innymi zajęcia jogi, sędziowanie podczas turnieju 
szachowego.

W zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, wykonanie wynosi 
77,45 % i wynika z bieżących potrzeb .
W § 4260 wykonanie wynosi 49,55 %. Ustalając plan na 2018 r. wzorowano się na 
wykonaniu z 2017 r. oraz założono minimalny w zrost. Na niższe wykonanie ma wpływ też 
cieplejsza zima. Część wydatków przeszła zobowiązaniem na rok 2019.
W ramach § 4270 wykonano m.in. naprawę pieców akumulatorowych grzewczych w Domu 
Dziennego Pobytu przy ul. Słowackiego, naprawa ta pochłonęła 35 % środków 
planowanych w ramach paragrafu, dokonano konserwacji dźwigów oraz drobnych napraw. 
Niższe wykonanie w § 4280 i 4360 wynika z przeszacowania środków.
Z § 4300 świadczy się usługi na rzecz seniorów m.in.: usługi medyczne, kinezyterapii, 
warsztaty muzyczne oraz ponosi się stałe wydatki związane z utrzymaniem lokali np.: 
monitoring, kanalizacja.
Brak wykonania w § 4390 i 4420 wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Środki w § 4390 
muszą być jednak zaplanowane w razie konieczności sporządzenia ekspertyzy wadliwego, 
zepsutego sprzętu.
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W § 4700 wykonanie wynosi 52,22 % i wynika z ubogiej oferty szkoleniowej.

Wszystkie wydatki zaplanowane zostały zrealizowane. Niższe wykonanie wynika z 
racjonalnego gospodarowania środkami oraz zawyżenia planu w niektórych paragrafach.

2. w rozdz.85205 -  zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykonanie 
wynosi 71,46 %.
W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, MGOPS ponosi koszty obsługi zespołu 
interdyscyplinarnego, w tym przeszkolenia jego członków. Ponadto zaplanowano 
zatrudnienie tłumacza przysięgłego , w razie wystąpienia takiej konieczności. Brak 
wykonania na paragrafach 4110, 4120 oraz 4170 wynika z braku potrzeb w tym zakresie, 
niemniej środki muszą być zaplanowane w razie wystąpienia takiej konieczności.

Wykonanie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynosi 86,25 % 
i wynika z realnych potrzeb. Oszczędności na paragrafach spowodowane są racjonalnym 
gospodarowaniem środkami.

3. wykonanie w rozdz.85213 wynosi 91,64 % , w tym:

1) zadania zlecone -  94,51 % - środki zostały przeznaczone na opłacenie składek 
zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne tj. zasiłek dla opiekuna 
oraz świadczenia opiekuńcze.
2) zadania własne -  91,24% i wynika z bieżących potrzeb . W ramach w/w rozdziału 
pokrywa się składki zdrowotne naliczone od wypłaconych zasiłków stałych. Niezależnie od 
otrzymanej dotacji, Ośrodek jest zobowiązany do zapłaty składek, gdyż jest to zadanie 
własne gminy. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji UW -  21.167,00 zł oraz ze środków 
własnych gminy w wysokości 58,05 zł.

4. Środki przeznaczone na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w rozdziale 85214 zostały wykorzystane w 90,32 %.

Brak wykonania w § 4290 -  spowodowane jest m.in.: brakiem potrzeb, niemniej środki 
takie muszą być zabezpieczone, ponieważ są to sytuacje wymagające natychmiastowego 
działania.
Wykonanie w § 3110 wynosi 75,85 % i wynika z realnego zapotrzebowania mieszkańców 
gminy Zdzieszowice na zasiłki z katalogu pomocy społecznej tj.: zasiłki celowe i okresowe. 
Środki planowano na podstawie wykonania w latach poprzednich. Szacowano, że wydatki 
w roku 2018 będą się kształtowały podobnie jak to miało miejsce w roku 2017. Zauważalne 
jest mniejsze zainteresowanie tymi formami pomocy, przypuszcza się , że jest ono 
spowodowane poprawą jakości życia.
W ramach § 4330 MGOPS ponosi koszty utrzymania mieszkańców Gminy Zdzieszowice 
umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. Wykonanie wynosi 94,78 %.

5. wykonanie w rozdz.85215 wynosi 84,80 %, w tym :

1) wydatki na zadania własne -  wypłata dodatków mieszkaniowych -  84,51 %,
2) wydatki na zadania zlecone -  wypłata dodatków energetycznych -  92,17 % 
i wynika z bieżących potrzeb.
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ó.wykonanie w rozdz.85216 -  zasiłki stałe, wynosi 74,51 %.
W ramach rozdziału MOPS dokonuje wypłaty zasiłków stałych , które w całości zostało 
sfinansowane z dotacji z UW. Niezależnie od otrzymanej dotacji, Ośrodek jest 
zobowiązany do wypłaty świadczeń, gdyż jest to zadanie własne gminy. Powstałe 
oszczędności dotyczą środków własnych gminy. Należy nadmienić , iż na etapie 
planowania budżetu przyznana dotacja była na tyle niska, że nie zabezpieczała realizacji 
zadania, w związku powyższym należało zaplanować środki własne. Sukcesywnie w miarę 
zwiększania dotacji, środki własne były przesuwane na zadania, na których wystąpiły 
braki.

7.wykonanie w rozdziale 85219 wynosi 94,65 %. W ramach rozdziału pokrywa się koszty 
funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie 
zadań własnych w wysokości 155.820 zł.
Wykorzystanie środków w § 4170 wynosi 48 % i wynika z bieżących potrzeb.
W ramach paragrafu sfinansowano umowę zlecenie zawartą z osobą dokonującą drobnych 
napraw wyposażenia będącego na stanie jednostki.
Wykonanie § 4210 wynosi 86,99 % i wynika z bieżących potrzeb. Wydatki poniesione w 
ramach w/w paragrafu, to m.in.: zakup materiałów biurowych, niszczarki, środków 
czystości, tonerów, mebli oraz sprzętu komputerowego. Niższe wykonanie wynika z 
przeszacowania planu wydatków.
W § 4260 wykonanie wynosi 49,13 % , powyższe wykonanie spowodowane jest zarówno 
cieplejszą zimą jak i przeszacowaniem środków, w związku z brakiem możliwości 
dokładnego oszacowania kosztów utrzymania budynku przekazanego w trwały zarząd w 
dniu 2.01.2017 r.
W § 4270 wynosi 79,82 % i wykonanie wynika z bieżących potrzeb: naprawy, konserwacja 
sprzętu biurowego oraz malowanie pomieszczeń.
Wykonanie w § 4300 wynosi 88,84 % i wynika z bieżących potrzeb. W ramach paragrafu 
Ośrodek pokrywał koszty usług stałych realizowanych przez cały rok, takich jak: usługi 
bankowe, informatyczne, prawne, pocztowe, BHP, monitoring, aktualizacja 
oprogramowania. Wszystkie zadania zostały zrealizowane.
Niższe wykonanie w § 4360 wynika z bieżących potrzeb. Ośrodek ponosi koszty usług 
telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu. Dokładnie oszacowanie wydatków jest 
trudne.
Brak wykonania w § 4140, 4390 i 4480 wynika z braku potrzeb w tym zakresie.
Środki w § 4390 powinny być zaplanowane w razie konieczności sporządzenia ekspertyzy 
wadliwego lub zepsutego sprzętu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami nieruchomości wykorzystywane na cele pomocy 
społecznej są zwolnione z podatku, ale pomimo tego na etapie planowania środków 
Ośrodek zaplanował na ten cel środki.
Brak wykonania w § 4140 wynika zawyżenia planu, zostały zaplanowane na wypadek 
konieczności poniesienia takiego wydatku.
W ramach § 4430 Ośrodek pokrywa koszty polisy ubezpieczeniowej oraz koszty 
postępowania egzekucyjnego. Dokładne oszacowanie skali wydatków nie jest możliwe, 
gdyż Urząd Skarbowy, obciąża tutejszy Ośrodek kosztami wspomnianego postępowania 
egzekucyjnego ze znacznym opóźnieniem . Ponadto nie jesteśmy w stanie przewidzieć 
wysokości tych kosztów. W wyniku zmiany ustawy o funduszu alimentacyjnym, koszty 
postępowania egzekucyjnego są sukcesyjnie umarzane, na rzecz postępowania sądowego. 
Niemniej w przypadku spraw w toku, Ośrodek może się jeszcze spodziewać obciążeń z tego 
tytułu.
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Niższe wykonanie w § 4410 i § 4700 wynika z bieżących potrzeb.

Wykonanie w § 4520 wynosi 70,02 %.W ramach tego paragrafu poniesiono koszty na 
wywóz nieczystości oraz opłatę za trwały współzarząd. Niższe wykonanie wynika z 
przeszacowania środków na etapie planowania.
Środki w § 4610 zostały wykorzystane w 0,43 %. Poniesiony wydatek dotyczy opłaty 
sądowej za nadanie klauzuli wykonalności nakazowi płatniczemu.
W związku ze zmianą ustawy o funduszu alimentacyjnym z września 2015 roku, 
zaplanowano koszty postępowania sądowego. Na dzień dzisiejszy, tutejszy Ośrodek nie 
został jeszcze obciąży takimi kosztami. Ośrodek na bieżąco wnioskuje o przyłączenie do 
egzekucji sądowej na podstawie nowo wydanych decyzji. W roku 2018 wystosowano 59 
wnioski o przyłączenie do egzekucji. W związku z powyższym środki na ten cel muszą być 
zaplanowane z budżecie, bo czas na dokonanie zapłaty jest bardzo krótki.
W § 3020 środki zostały wykorzystane w 62,28 % , wykonanie wynika z realnych potrzeb. 
Został wypłacony ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracownikom oraz dokonano 
zwrotu za zakup okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy 
komputerze w wymiarze co najmniej 4 godzin dziennie. Niższe wykonanie wynika z 
przeszacowania środków na etapie planowania.

8. wykonanie w rozdziale 85228 wynosi 89,44 %.
W ramach zadań własnych Ośrodek ponosi koszty zatrudniania opiekunek. Opiekunki 
świadczą pomoc w codziennym życiu: sprzątanie mieszkania, robienie zakupów, 
pielęgnacja osobista, załatwianie spraw urzędowych. Wykonanie wynika z bieżących 
potrzeb.
Najniższe wykonanie jest w § 4120 -  składki na Fundusz Pracy -  12,62 % i wynika z 
bieżących potrzeb.

9. W rozdz.85230 -  pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie wynosi 82,78 %.
W ramach rozdziału Ośrodek ponosi koszty wieloletniego programu „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania”. Wykonanie wynika z bieżących potrzeb, w tym : 
ajśrodki własne - 71,79 % 
b)dofinansowanie ze środków z UW -  92,18 %.
Realizację programu rozpoczęto od dnia 19.02.2018 r. tj. od dnia podpisania porozumienia. 
Realizacja programu od 1.01.2018 r. była niemożliwa, ponieważ przyznając pomoc z 
Programu, tutejszy organ powołuje się w decyzji między innymi na zawarte porozumienie 
rozdziału. Ponadto, kryterium dochodowe dla osób objętych Programem uprawniające do 
otrzymania pomocy w formie dożywiania jest wyższe , aniżeli wynikające z ustawy o 
pomocy społecznej. W związku z powyższym, w przypadku braku porozumienia, 
wypłaconego zasiłku nie można byłoby zakwalifikować jako celowego z ustawy o pomocy 
społecznej ( za wysoki dochód na członka rodziny). W trakcie realizacji Programu MGOPS 
sukcesywnie zgłaszał nadwyżki środków do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

10. Wykonanie w rozdz.85295 wynosi 51,14 %.

W ramach rozdziału realizuje się wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne oraz 
ekwiwalenty za prace społecznie użyteczne.
Przyczyny takiego wykonania są następujące:
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a) wykonanie w § 3020 wynosi 32,70 % i wynika z bieżących potrzeb. W ramach paragrafu 
poniesiono koszty ekwiwalentu za odzież roboczą i środki czystości dla pracowników 
fizycznych.
b) niższe wykonanie tj .34,80 % w § 3110 -  prace społecznie użyteczne , wynika z faktu, iż 
każdorazowo po wypłacie świadczeń, Ośrodek zwraca się do Powiatowego Urzędu Pracy w 
Krapkowicach z wnioskiem o częściową refundację poniesionych wydatków. Łączny koszt 
poniesiony przez tutejszy Ośrodek na prace społecznie użyteczne wyniósł 14.788 zł, z tego 
ośrodek otrzymał refundację w wysokości 8.872,80 zł.
cjśrodki w § 4300 zostały wykorzystane w 61,50 % , wykonanie wynika z bieżących 
potrzeb. Dokonano zapłaty za transport żywności dla podopiecznych Ośrodka z banku 
żywności w Opolu. MGOPS nie dysponuje magazynem żywności, w związku z czym 
składowanie żywności na terenie Zdzieszowic nie było możliwe. Towar niezwłocznie po 
przewiezieniu, został rozdysponowany pomiędzy klientów Ośrodka.

Od czerwca 2016 roku w ramach rozdz.85295 , realizowany był projekt partnerski 
finansowany ze środków europejskich i z budżetu państwa pn.: „Bliżej rodziny i dziecka -  
wsparcie dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie 
pieczy zastępczej”. W ramach projektu wychowawca podwórkowy realizował zajęcia z 
dziećmi. Wykonanie wynosi 94,57 %, realizacja projektu przebiegała zgodnie z 
harmonogramem i została zakończona w dniu 31.03.2018 r.

Środki w § 2950 przeznaczone na zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności w rozdziale 
85213,85214,85216 zostały wykorzystane w mniejszej wysokości niż zaplanowane na ten 
cel środki. Środki planowano trochę na wyrost, plan był ustalany na podstawie posiadanych 
decyzji, bądź wydatków zrealizowanych w latach w poprzednich. W niektórych 
przypadkach wydatki planowane były pomimo, iż w latach poprzednich w ogóle nie 
wystąpiły. Powyższe działania spowodowane są krótkim terminem przekazania 
otrzymanych środków do Urzędu Wojewódzkiego. Niejednokrotnie brak planu wydatków 
mógłby spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu nie przekazania 
środków w terminie, bądź przekazania ich z przekroczeniem planu.

w dz.853 -  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -  100 %

Środki przeznaczone na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych : rozwój form 
pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz na wykonanie zadań z zakresu pomocy 
społecznej: „świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym”, zostały 
wykorzystane zgodnie z podpisanymi umowami w 100 % .

dz. 854 -  Edukacyjna opieka wychowawcza -  59,20 %

W ramach w/w działu udzielana jest pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 
i motywacyjnym
Środki w rozdz.85415 przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze 
socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych zostały wykorzystane w 48,81 %. 
Środki w § 3240 zostały wykorzystane w 50,50 %, w tym : 
ljśrodki własne w 18,59 %,
2)środki z dotacji w 88,45 %.
Na etapie planowania budżetu zaplanowane zostały tylko środki własne, gdyż dotacji na ten 
cel nam nie przyznano. Pierwszą ratę dotacji otrzymaliśmy dopiero w miesiącu maju .
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Wypłata stypendium dokonywana jest na podstawie przedłożonych faktur/rachunków.
Kilku klientów nie wywiązało się z decyzji i nie doniosło dokumentów potwierdzających 
dokonanie zakupów, w związku z czym wypłata świadczenia była niemożliwa.
W ramach paragrafu 3260 poz.l wykonanie wynosi 0 %, dokonuje się wypłat zasiłków 
szkolnych, przyznawanych w związku ze zdarzeniem losowym. Brak wykonania jest 
wynikiem braku potrzeb w tym zakresie, niemniej środki takie muszą być zabezpieczone, 
gdyż są to sytuacje wymagające podjęcia natychmiastowego działania.

Wykonanie w § 2950 wynosi 80,57 % i wynika z bieżących potrzeb. Wydatek dotyczył 
zwrotu z tytułu nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych.

Środki w rozdz.85416 zabezpieczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze 
motywacyjnym zostały wykorzystane w 96,40 % i zostały przeznaczone na wypłatę 
stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie.

dz.855 -  Rodzina -  97,85 %

W ramach rozdziału 85501 Ośrodek realizuje wypłaty świadczenia 500 + oraz ponosi 
koszty obsługi, w wysokości 1,5% otrzymanej dotacji. Wykonanie wynosi 99,47 % i zgodne 
jest z wydanymi decyzjami
W ramach kosztów obsługi MGOPS dokonuje następujących wydatków: wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi, prowizje bankowe, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi 
telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS i szkolenia.
Wykonanie w § 4360 wynosi 70,11 %, na koniec roku wystąpiły zobowiązania , których 
termin wypłaty przypada w m-cu styczniu 2019 r.

Niskie wykonanie w § 4560 wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Dokładne oszacowanie 
planu wydatków nie jest możliwe, jednak środki takie muszą być zabezpieczone, w razie 
wystąpienia takiej konieczności. Spowodowane jest to też krótkim terminem przekazania 
zrealizowanych przez Gminę dochodów do Urzędu Wojewódzkiego. Niejednokrotnie brak 
planu wydatków mógłby spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu 
nie przekazania środków w terminie, bądź przekazania ich z przekroczeniem planu.

Wykonanie w rozdziale 85502 wynosi 99,43 % i wynika z bieżących potrzeb.
W ramach w/w rozdziału Ośrodek realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych, 
pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów. Ośrodek 
otrzymuje z tytułu realizacji w/w zadań środki w wysokości 3 % otrzymanej dotacji, które 
przeznacza m.in.: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników 
realizujących powyższe zadania.
W paragrafie 2950 -  zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykonanie wynosi 
86,15 %. W ramach tego paragrafu dokonuje się zwrotów z tytułu nienależnie pobranych 
świadczeń. Środki zaplanowane w budżecie okazały się niewystarczające, dlatego też w 
ciągu roku dokonano zwiększenia planu. Część zwrotów dochodzi Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Opolu, dlatego środki takie , mimo wszystko muszą być zaplanowane 
ze względu na krótki termin przekazania środków ( od momentu otrzymania dochodów i 
dokonania zwrotu) do Urzędu Wojewódzkiego. W tej sytuacji dokładne oszacowanie 
wydatków nie jest możliwe. Niejednokrotnie brak planu wydatków mógłby spowodować 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu nie przekazania środków w terminie, 
bądź przekazania ich z przekroczeniem planu.
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W roku 2018 część środków własnych t.j.21.600 zł zostało przeznaczonych na 
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów. Pokrywanie kosztów realizacji zadań zleconych środkami 
własnymi, możliwe jest w związku z art.27 ust.4 i 6 w/w ustawy, zgodnie z którym, 40% 
kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela oraz 
uzyskane przez gminę organu właściwego wierzyciela należności, przeznacza się w 
szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników 
alimentacyjnych.

Z rozdziału 85503 Urząd ponosi koszty związane z realizacją zadań związanych z 
przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Jest to zadanie zlecone, środki zostały wykorzystane 
w 85,58 % i wynikają z bieżących potrzeb w tym zakresie.

Wykonanie w rozdz.85504 wynosi 90,41 % i wynika z bieżących potrzeb.
W ramach w/w rozdziału Ośrodek podejmuje działania wynikające z ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie jest finansowane z 3 źródeł:
1. środki własne gminy -  43.944,68 zł
2. środki z Urzędu Wojewódzkiego -  496.805,39 zł, w tym: 
ljśrodki na zadania zlecone -  483.140,00 zł
2)środki na dofinansowanie zadań własnych -  13.665,39 zł
3. środki z Funduszu Pracy -  5.314,32 zł

W ramach środków przeznaczonych na zadania zlecone Ośrodek realizuje wydatki w 
ramach programu „Dobry Start” ( 300+) oraz ponosi koszty obsługi programu. Przyznane 
środki zostały wykorzystane w 94,57 %, wszystkie zadania zostały zrealizowane, powstałe 
oszczędności wynikają z zawyżenia planu. Opolski Urząd Wojewódzki pismem 
FB.I.3111.3.31.2018.AS z dnia 20.12.2018 r. dokonał blokady środków na kwotę 27.740 zł.

Środki z Funduszu Pracy zostały wykorzystane w 93,96 % i zostały przeznaczone na 
dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

Środki własne gminy łącznie z dotacją na dofinansowanie zadań własnych zostały 
wykorzystane w 65,85 %.
Brak wykonania w paragrafach 4170 i 3110 wynika z tego , iż:
1 .§ 4170 — zaplanowano środki na przeprowadzenie warsztatów dla rodzin objętych 
nadzorem asystenta rodziny. Dzięki współpracy z OPiWR oraz szkołami na terenie Gminy 
Zdzieszowice dodatkowe zatrudnienie psychologa/pedagoga stało się bezcelowe,
2.§ 3110 -zabezpieczono środki na wydatki ponoszone przez rodziny wspierające.
Brak wykonania na paragrafie wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Środki takie muszą 
być jednak zabezpieczone, w razie wystąpienia takiej konieczności.

W § 4010 wykonanie wynosi 68,56 %, niższe wykonanie spowodowane jest pozyskaniem 
środków w m-cu październiku z Urzędu Wojewódzkiego i w m-cu grudniu z Funduszu 
Pracy.
Wykonanie w § 4300 wynosi 61,84 %. W ramach paragrafu zaplanowano m.in.: koszty 
usług związanych z przygotowaniem pikniku rodzinnego, służącego integracji rodzin i 
środowiska lokalnego, co jest zgodne z Gminnym Programem Wspierania Rodziny na lata 
2016-2018. Dokładne oszacowanie wydatków nie było możliwe, ponieważ część atrakcji 
zapewniono w ramach wolontariatu.
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W związku z wystąpieniem zapotrzebowania na usługi świadczone w ramach projektu pn. 
„Bliżej rodziny i dziecka -  wsparcie dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- 
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” zadanie jest nadal realizowane, co jest 
zgodne z zapisami umowy partnerskiej na rzecz realizacji w/w projektu: „w przypadku 
wystąpienia popytu na świadczone w projekcie usługi strony umowy zobowiązane zostały 
do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług utworzonych w ramach projektu po 
zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji 
projektu”.
Od maja 2018 r. działalność świetlicy podwórkowej finansowana jest ze środków własnych 
gminy.

W pozostałych paragrafach niższe wykonanie wynika z faktycznych potrzeb i racjonalnego 
gospodarowania środkami.

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka w rozdziale 85505 wykonane zostały 
w 94,42 % i wynikają z bieżących potrzeb.
Powstałe oszczędności w/w rozdziale to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki 
finansowej.
Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały wykorzystane w 
96,90 %.
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w 84,82 %.

Niższe wykonanie wydatków w n/w paragrafach spowodowane jest:

W § 4220 - zakup środków żywności wykonanie wynosi 85,43 % i jest uzależniony od 
uzyskanych dochodów z tytułu wpływów za wyżywienie . Duży wpływ na wykonanie ma 
zachorowalność dzieci w okresie jesienno-zimowo- wiosennym , co znacznie zmniejsza 
liczbę dzieci uczęszczających do żłobka i tym samym powoduje mniejsze wykonanie 
budżetu po stronie dochodów i wydatków .
W § 4260 -  zakup energii - wykonanie 64,26 % - cieplejsza zima oraz wykonanie 
termomodernizacji w 2016 r. spowodowało mniejsze zużycie energii. Ponadto w związku z 
ustanowieniem trwałego zarządu od stycznia 2017 r. żłobek otrzymuje zwrot części 
wydatków na zużycie energii od MGOPS.
W § 4300 -  zakup usług pozostałych wykonanie 75,79 % w wynika z bieżących potrzeb.
W ramach tego paragrafu wykonano m.in.: przeglądy: sanitarny, kominiarski, kotła 
gazowego i instalacji gazowej, instalacji elektrycznej a także 5-letni przegląd budynku. 
Dokonano pomiaru elektrycznego dźwigów. Wydatkowano środki na serwis sprzętu 
komputerowego, usługi prawne, opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, aktualizacje 
programów komputerowych, odprowadzenie ścieków , odnowienie podpisu 
kwalifikowanego. Ponadto w związku z ustanowieniem trwałego zarządu od stycznia 
2017 r. żłobek otrzymuje zwrot części wydatków na odprowadzanie ścieków od MGOPS.

Niższe wykonanie w § 4280,4410 i 4430 wynika z braku potrzeb.

W § 4610 brak wykonania wynika z tego , iż zaplanowano środki na koszty postępowania 
sądowego ale w roku 2018 nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków, jednakże środki 
powinny być zaplanowane.
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Środki przeznaczone na dotację dla Gminy Krapkowice na dofinansowanie opieki nad 
dzieckiem w wieku do lat 3 zamieszkałego na terenie gminy Zdzieszowice, a 
uczęszczającego do Żłobka na terenie gminy Krapkowice były przekazane zgodnie z 
podpisanym porozumieniem i zostały wykorzystane w 85,71 %.

W rozdz.85508 -  rodziny zastępcze wykonanie wynosi 65,22 % i dotyczy kosztów 
utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Wykonanie wynika z bieżących potrzeb, 
trudno jest oszacować potrzeby w w/w zakresie, ze względu na to, że zarówno ich ilość, jak 
i koszt stale rosną. Ośrodek ponosi 10% kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej w 
pierwszym roku, oraz odpowiednio 30 i 50 % w drugim i trzecim roku. Ośrodek nie ma 
wpływu na liczbę osób i koszty utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Brak wykonania w rozdziale 85510 wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Niemniej 
środki takie muszą być zabezpieczone, ponieważ są sytuacje wymagające podjęcia 
natychmiastowego działania.
W ramach w/w rozdziału ponosi się koszty utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej.

dz. 900 -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -  92,89 %

Wydatki bieżące w/w dziale zostały wykorzystane w 92,10 %. natomiast wydatki 
majątkowe w 95,57 %.

Wydatki bieżące w rozdz.90001 zostały wykorzystane w 98,76 % .
Przekazywanie środków do spółki WiK na dopłaty do cen wody i kanalizacji następowało 
sukcesywnie na podstawie przedłożonych przez Spółkę rozliczeń.

Środki w rozdz.90003 - oczyszczanie miasta i wsi zostały wykorzystane w 83 %. 
Przyczyny tego są następujące:
1 .ze względu na łagodny przebieg zimy w m-cu grudniu wydatki na odśnieżanie wykonano 
w 39,05 %,
2.wydatki na opłaty na rzecz jst z tytułu opłat śmieciowych zostały wykonane w 75,75 % i 
wynikają z bieżących potrzeb.

Środki w rozdz.90004 przeznaczone na utrzymanie zieleni zostały wykorzystane 
w 99,96 %.

W rozdz.90005 wydatki zostały wykonane w 87,68 % , w tym :

1 .wydatki bieżące w 44,86 % - wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały 
wykonane a powstałe oszczędności to efekt wyboru najkorzystniejszych ofert.

2.wydatki majątkowe w 99,81 % - środki zostały przeznaczone na dofinansowanie osobom 
fizycznym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza tj. inwestycji polegającej na 
wymianie istniejącego źródła ciepła na ogrzewanie proekologiczne. Z dofinansowania 
skorzystało 24 osoby, w tym:
1) na gazowe -  15 osób,
2) na elektryczne -  2 osoby,
3) podłączenia do węzła ciepłowniczego -  7 osób.
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Środki przeznaczone w rozdz.90015 na oświetlenie ulic, placów i dróg wykorzystane 
zostały w 93,70 %.
Niższe wykonanie w § 4260 i 4270 poz. 2 wynika z tego , iż na koniec roku wystąpiły 
zobowiązania (dostarczenie faktur za 2018 r. w 2019 r.), które zostały uregulowane w 
2019 r.
Natomiast niższe wykonanie w § 4430 wynika z przeprowadzenia procedury wyboru 
najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie oświetlenia.

Brak wykonania w § 4300 poz. 2 wynika z braku potrzeb.

Wydatki majątkowe w rozdz.90015 zostały wykorzystane w 98,79 %. Wszystkie zadania 
zaplanowane do realizacji zostały wykonane a powstałe oszczędności to efekt wyboru 
najkorzystniejszych o fert.

Wykonanie w rozdz.90095 wynosi 86,31 % ., w tym:
-wydatki bieżące - 80,16 %.
-wydatki majątkowe -  92,35 %.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w n/w paragrafach spowodowane jest:

1 .§ 4110 — wydatek nie nastąpił z powodu braku potrzeb,
2. § 4170 -  niższe wykonanie tj. 62,50 % wynika z tego , iż w 2018 r. gmina nie podpisała 
umowy z rolnikiem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu 
gminy z powodu braku chętnych na świadczenie takich usług.
Poniesiony wydatek dotyczy wykonania szacunku brakarskiego wraz określeniem wartości 
drewna.
3. § 4210 poz. a i c -  wykonanie wynika z rzeczywistych potrzeb.

4. § 4210 poz.h -  Fundusz Sołecki wsi Krępna -  zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw 
w Krępnej -  brak wykonania wynika z tego, iż firma w której złożono zamówienie w dniu
6.09.2018 r. nie wywiązała się z przyjętego zamówienia, termin wykonania upłynął
16.11.2018 r.
Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu 30.01.2019 r. i zapłacone ze środków gminy w 
miesiącu lutym.
5. § 4260 -  zakup energii -  na niższe wykonanie ma wpływ zawyżenie planu,

6. § 4270 poz.a -  różne remonty na terenie gminy -  w ramach tego zadania wykonano 
remont urządzeń zabawowych
7. § 4270 poz.b -  remont przepustów i mostów ( OŚiGW) -  wykonano remont przepustu na 
dz.1274 w Zdzieszowicach oraz przepust na dz.36 w Rozwadzy
8. § 4270 poz.c -  remont kanalizacji deszczowej -  wykonanie wynika z bieżących potrzeb. 
Wykonano remont kanalizacji deszczowej na ul. Pionierów, Zielonej, Żwirki, Słowackiego 
w Zdzieszowicach.
9. § 4270 poz.e -  remont fontanny na Małym Ryneczku -  brak wykonania wynika z braku 
potrzeb
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10.§ 4300 poz.2 -  interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie -  
realizacja zgodnie z umową i potrzebami. Na niższe wykonanie ma wpływ też to , iż na 
koniec roku wystąpiły zobowiązania, które zostały uregulowane w 2019 r.
11 .§ 4300 poz.3 -  wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt -  realizacja zadania 
według zaistniałych potrzeb,
12. § 4300 poz.4 -  zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom -  wydatek nastąpił w mniejszej kwocie niż planowano, gdyż środki te są 
wydatkowane zgodnie z podpisanymi umowami, według zachodzących potrzeb oraz 
zgłoszeń,
13. § 4300 poz.7 -  opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości 
Jasiona i Oleszka -  niższe wykonanie wynika z tego , iż w 2018 r. dokonano zapłaty za
2017 r . , na koniec roku wystąpiło zobowiązanie (dostarczenie faktury za 2018 r. w 2019 r. 
zgodnie z podpisaną umową), które zostało uregulowane w 2019 r.,
14. § 4300 poz.8 -  pomiary zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków -  wykonanie jest 
zgodne z podpisaną umową,
15. § 4300 poz.12 -  opłata za ścieki - wykonanie wynosi 19,45 % i dotyczy opłat za 
kanalizacje za szalet miejski. Niskie wykonanie wynika z zawyżenia planu.
16. § 4300 poz.13 -  sprzątanie szaletu -  wykonanie 71,14 %, na niższe wykonanie ma 
wpływ odliczanie VAT.
17. § 4300 poz.14 -  unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Zdzieszowice -  wykonanie 24,75 %. W miesiącu lipcu została podpisana z wykonawcą 
umowa na kwotę 7.643,38 zł, do udziału w realizacji zadania zakwalifikowało się 9 
właścicieli nieruchomości. Dokonano zapłaty w wysokości 3.043,87 zł. Niższe 
wykorzystanie środków wynika z zawyżenia planu oraz z tego , iż dwóch właścicieli 
nieruchomości zrezygnowali z udziału w realizacji zadania. Ponadto na realizację tego 
zadania Gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW, kwota dotacji wynikająca z umowy 
zwiększyła plan na w/w zadaniu co spowodowało jego zawyżenie.
18. § 4300 poz.16 -  opracowanie kwartalnych sum opadów za pierwsze trzy kwartały
2018 r. -  wykonanie 42,95 % - zadanie zostało wprowadzone do budżetu 18 grudnia 2018 r., 
niższe wykonanie wynika z zawyżenia planu.
19. § 4430 -  ubezpieczenie mienia gminnego od zdarzeń losowych -  40,85 %, niższe 
wykonanie wynika z zawyżenia planu

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 92,35 %, 5 zadań zostało zrealizowanych w 
całości natomiast 2 zadania częściowo:
1. zadanie z Funduszu Sołeckiego wsi Rozwadza pn.: „zagospodarowanie działki nr 285/1 
KM- Rozwadza przy ul. Szkolnej ” zostało wykonane w 13,36 %, została wykonana 
dokumentacja projektowo-kosztorysowa i zapłacona. 1 października 2018 r. została 
podpisana umowa na wykonanie urządzeń zabawowych, termin wykonania 23.11.2018 r., 
który przez wykonawcę nie został dotrzymany.
Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu 30.01.2019 r. i zapłacone ze środków gminy 
w miesiącu lutym.
2. zadanie z Funduszu Sołeckiego wsi Oleszka -  „zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 
w Oleszce przy ul. Wiejskiej” zostało wykonane w 83,37 %. Zlecono wykonanie 
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dokumentacja została wykonana, 
zgodnie z podpisaną umową zapłacono w 2018 r. 70 % umownego wynagrodzenia, 
pozostała część tj. 30% dopiero po uzyskaniu pozwolenia.
Zakupiono urządzenia siłowe do ćwiczeń na wolnym powietrzu.
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Środki finansowe wydatkowane były w sposób efektywny, celowy, racjonalny i 
oszczędny a pozostałe w poszczególnych rozdziałach i paragrafach niewykorzystane 
środki to właśnie wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej środkami 
publicznymi.
Na powstałe oszczędności miały wpływ przeprowadzone przetargi, stosowanie zapytań 
ofertowych oraz brak potrzeb ( np. oplata za ścieki, interwencyjne wyłapywanie zwierząt, 
zapobieganie bezdomności zwierząt ).

dz.921 -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -  94,63 % 
dz.926 -  Kultura fizyczna i sport -  98,54%

Przekazywanie dotacji podmiotowych dla MGOKSiR oraz MGBP następowało w 
miarę zgłaszanych potrzeb.

Wydatki bieżące w rozdz.92195 zostały wykonane w 99,69 %, wszystkie zadania 
zaplanowane do realizacji zostały wykonane.

W rozdziale 92695 wykonanie wynosi 99,02 %, w tym:

1 .wydatki bieżące -  99,64 % - wszystkie zadania zostały wykonane.
Środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie : 
organizowania zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym w celu 
wspomagania idei współzawodnictwa sportowego dzieci , młodzieży i dorosłych były 
przekazane zgodnie z podpisanymi umowami. Wykorzystanie środków wynosi 99,66 %

2.wydatki majątkowe zostały wykonane w 97,76 % . Dwa zadania zostały wykonane w 
całości. Jedno zadanie pn. „budowa instalacji nawadniającej boiska w Żyrowej wraz z 
odwiertem” zostało wykonane w 92,84 %. W ramach w/w zadania w miesiącu w miesiącu 
kwietniu zlecono wykonanie dokumentacji prac geologicznych i hydrogeologicznych wraz 
nadzorem nad tymi pracami na kwotę 40.467 zł, prace zostały wykonane i zapłacone, w 
tym ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Żyrowa w kwocie 32.129,40 zł.
W miesiącu listopadzie zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
obudowy studni wraz odprowadzeniem wody do istniejącego zbiornika, termin wykonania
17.12.2018 r., w 2018 r. zapłacono zgodnie z podpisaną umową 70% należnego 
wynagrodzenia, pozostała część tj. 30 % po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego.

W wyniku w/ w działań i tak zrealizowanego budżetu wynik budżetowy gminy 
Zdzieszowice za 2018 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 881.390,86 zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. Gmina Zdzieszowice nie posiada zobowiązań 
finansowych, co jest zgodne ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań wg tytułów 
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego.

Samorządy Mieszkańców w 2018 r. środki przeznaczone do ich dyspozycji 
wykorzystały w 99,47 % w stosunku do planu. Szczegółowe sprawozdanie z 
wykorzystania środków w załączeniu.
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Rady Sołeckie środki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 
wykorzystały w 69,93 %.
Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w załączeniu.
Powody powyższego wykonania wyjaśniono w działach, w których były zaplanowane 
zadania do realizacji.

r

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadań gminy z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r. zostały wykorzystane w 60,21 %.
Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w załączeniu.
Powody powyższego wykonania wyjaśniono w działach, w których były zaplanowane 
zadania do realizacji.

Zgodnie z art. 269 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 
2017 r. poz.1875 z póź. zm.) poniżej przedstawiam zmiany w planie wydatków na 
realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 
2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

1. w dz.801 rozdz.80104 w 2018 r.( do 30 września 2018 r) był realizowany przez P-2 
projekt ze środków europejskich „Przedszkole na wymiar -  utworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy w 8 gminach Aglomeracji 
Opolskiej” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 
trakcie roku budżetowego w planie wydatków dokonano 1 zmiany: Uchwała Nr 
LIII/348/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30.05.2018 r.

2. w dz.852 rozdz.85295 w 2018 r.( do 31 marca 2018 r.) był realizowany projekt partnerski 
finansowany ze środków europejskich i z budżetu państwa pn.: „ Bliżej rodziny i dziecka -  
wsparcie dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -  wychowawcze oraz wsparcie 
pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020. W trakcie roku budżetowego w planie wydatków dokonano 
1 zmiany: Uchwała Nr XLIX/324/2018 Rady Miejskie! w Zdzieszowicach z dnia
31.01.2018 r.

Podstawowe relacje liczbowe z wykonania budżetu zestawiono w poniższej 
tabeli:

Ip. Treść Plan Wykonanie %
1 2 3 4 5

1 Dochody ogółem 56.492.822,67 58.788.132,31 104,06

2 Wydatki ogółem 61.868.454,85 57.906.741,45 93,60

3. Wynik budżetowy za 2018 r. -5.375.632,18
(1-2)

881.390,86
(1-2)
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4. Przychody 5.375.632,18 5.397.134,90 100,40

5. Rozchody 0,00 0,00

6. Wynik 0,00
( 3 + 4 -5 )

6.278.525,76
(3+ 4 -5)

Do sprawozdania opisowego za 2018 r. dołączam sprawozdanie:

l.o przebiegu wykonania budżetu : Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny, jednostek Oświatowych obsługiwanych 
przez BA-EO,
2. sprawozdanie o wydatkach z wykonania zadań zleconych,
3. sprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone,
4. z realizacji zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ,
5. z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych dla samorządów 
mieszkańców,
ó.z wykorzystania środków zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, 
7.stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zdzieszowice, dnia 19 marca 2019 r.

Opracowała:
Skarbnik Gminy 
Zdzisława Krukowska


