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Objaśnienia  do  wykonania 
budżetu  Miasta  i  Gminy  Zdzieszowice 

za  I  półrocze  2019 r. 
 

 
     Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Miasta  i  Gminy  Zdzieszowice 

za  I  półrocze  2019 r. została  opracowana  zgodnie  z  Uchwałą  Rady  Miejskiej 

w  Zdzieszowicach  Nr XLIX \ 377 \ 10  z  dnia  25  maja  2010 r. z póź.zm. 

 

Dochody  ogółem  zostały  wykonane  w  56,73 %  w  stosunku  do  planu , w tym: 

-dochody bieżące  w  57,60 %, 

-dochody  majątkowe w  7,05 %. 

     

Pomimo  takiego wykonania  dochodów   za  I  półrocze , wykonanie  w poszczególnych  

dochodach  jest   zróżnicowane. Najniższe  wykonanie  występuje  w  : 
 

1.w dz.010 rozdz.01095 § 0750 poz.2 – 28,33 % -wpływy z dzierżawy gruntów rolnych, na 

niższe wykonanie ma wpływ to, iż większość płatności z tytułu zawartych umów dzierżaw 

rolnych ma termin płatności w II półroczu 2019 r. 

 

2.dz.700 rozdz.70005 § 0770 – 16,04 % - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

Powyższe  wykonanie  wynika  z tego, iż w I półroczu zbyto 1 nieruchomość składającą się 
z działek nr 1229/1 i 1229/3 w Januszkowicach. 

Dla pozostałych zaplanowanych do zbycia nieruchomości, oprócz nieruchomości 

składającej się z działek 145 i 146 w Krępnej, rozpoczęto procedurę mającą na celu ich 

sprzedaż. Rozstrzygnięcie przetargów na ich sprzedaż zaplanowano na II półrocze 2019 r. 

Procedurę dot. sprzedaży nieruchomości składającej się z działek nr 145 i 146 w Krępnej, 

nie rozpoczęto, ze względu na trwające nadal i nie zakończone procedury związane z 

zmianą jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

 

3.dz.750 rozdz.75023 § 0690 – 1,70 % - wpływy z różnych opłat  

Podstawą  do  ustalenia  planu  na  2019 r. było wykonanie  z  2018 r. Jest  to  planowanie  

na  podstawie  szacunków  i  prognoz. Wykonanie  może  być  niższe  lub  wyższe. 

Burmistrz  nie  ma  na to  wpływu. Jednakże  wzorem  lat  poprzednich  liczymy , iż  plan  

dochodów  do  końca  roku  zostanie  wykonany. 

 

4.dz.752 rozdz.75212 § 2010 – 0% - dotacja na przeprowadzenie szkoleń obronnych. 

Wzorem lat poprzednich dotacja zostanie przelana dopiero po przeprowadzeniu szkoleń 
obronnych, które zostały zaplanowane na II półrocze. 

 

5.dz.756 rozdz.75601 § 0350 – 41,21 % -  podatek od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. 

Są  to  dochody  realizowane  przez Urząd  Skarbowy. Plan  na  2019 r. został  ustalony  na  

podstawie  przewidywanego wykonania  w  2018 r. Ustalenie wysokości  w/w  dochodów  

jest bardzo trudne . Jednakże  wzorem  lat  poprzednich  liczymy , iż  plan  dochodów  do  

końca  roku  zostanie  wykonany. 
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6.dz.756 rozdz.75615 § 0640 – 19,33 % - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień. 
         Jest  to  planowanie  na  podstawie  szacunków  i  prognoz. Wykonanie  może  być  niższe   

         lub  wyższe. 

 

7.dz.756 rozdz.75615 § 0910 – 4,90 % - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 

tytułu podatków i opłat 

         Jest  to  planowanie  na  podstawie  szacunków  i  prognoz. Wykonanie  może  być  niższe   

         lub  wyższe. 

 

8.dz.756 rozdz.75616 § 0360 – 26,53 % - wpływy z podatku od spadków i darowizn. 

Są  to  dochody  realizowane  przez Urząd  Skarbowy. Plan  na  2019 r. został  ustalony  na  

podstawie  przewidywanego wykonania  w  2018 r. Ustalenie wysokości  w/w  dochodów  

jest bardzo trudne . Jednakże  wzorem  lat  poprzednich  liczymy , iż  plan  dochodów  do  

końca  roku  zostanie  wykonany. 

 

9.dz.756 rozdz.75618 § 0410 – 43,34 % - wpływy z opłaty skarbowej. 

         Jest  to  planowanie  na  podstawie  szacunków  i  prognoz. Wykonanie  może  być  niższe   

         lub  wyższe. Jednakże  wzorem  lat  poprzednich  liczymy , iż  plan  dochodów  do  końca    

         roku  zostanie  wykonany. 

 

10.dz.758 rozdz.75814 § 0920 – 37,60 % - wpływy z pozostałych odsetek. 

         Jest  to  planowanie  na  podstawie  szacunków  i  prognoz. Wykonanie  może  być  niższe   

         lub  wyższe. Jednakże  wzorem  lat  poprzednich  liczymy , iż  plan  dochodów  do  końca    

         roku  zostanie  wykonany. 

 

11.dz.801 rozdz.80101 § 6257 – 1,59 % - są to środki europejskie , które zostały nam 

przyznane na dofinansowanie realizacji  Projektu: „Termomodernizacja budynku szkolnego 

przy ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach ( OŚiGW) – segment G” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. W I półroczu został wybrany w przetargu nieograniczonym 

wykonawca, zadanie będzie realizowane w roku 2019-2020, przewidywany termin 

zakończenia 30.06.2020 r. 

 

12.dz.801 rozdz.80104 § 0660 – 36,17 % - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego. 

Są to wpływy z tytułu opłaty za realizacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania. Liczymy , iż plan do 

końca roku zostanie wykonany. 

 

13.dz.852 rozdz.85213 § 0940 – 28,48 % - w ramach paragrafu ewidencjonuje się zwroty z 

tytułu składek zdrowotnych z lat ubiegłych za osoby, u których ustalono nienależnie 

pobrany zasiłek stały. Powyższe wykonanie spowodowane jest planowaniem środków w 

oparciu o występowanie takich dochodów w latach poprzednich. Brak możliwości 

dokładnego oszacowania wysokości zwrotów z tego tytułu. 

 

14.dz.852 rozdz.85214 § 0940 – 8,61 % - zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 
z pomocy społecznej – zastępczo wnoszona opłata za pobyt w DPS.  



 3 

Powyższe wykonanie spowodowane jest planowaniem środków w oparciu o występowanie 

takich dochodów w latach poprzednich. Brak możliwości dokładnego oszacowania 

wysokości zwrotów z tego tytułu. 

 

15.dz.852 rozdz.85214 § 2030 – 38,87 % - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych. 

Środki planowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 z 

uwzględnieniem 10 % wzrostu , w związku ze wzrostem kwoty maksymalnego zasiłku 

okresowego. Na niższe wykonanie ma wpływ też  mniejsze zainteresowanie tą formą 
pomocy. 

  

16.dz.852 rozdz.85230 § 2030 – 40,45 % - dotacja  na realizację programu „Posiłek w 

szkole i w domu ”. 

W ramach rozdziału Ośrodek ponosi koszty programu dożywiania dzieci i osób starszych. 

Realizacja programu rozpoczęła się od 28.02.2019 r. , tj. od dnia podpisania porozumienia, 

stąd w/w wykonanie . 

 

17.dz.855 rozdz.85502 § 0920 – 3,57 % - niższe wykonanie wynika z zawyżenia planu.  

W ramach paragrafu ewidencjonuje się zwroty z tytułu odsetek od  nienależnie pobranych 

zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczeń  z funduszu alimentacyjnego. 

Środki planowane były na podstawie występowania podobnych zwrotów w latach ubiegłych 

( przy uwzględnieniu należności pozostałych do zapłaty wg stanu na 30.09.2018 r.), z 

nadwyżką w razie ustalenia nowych nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich w 

trakcie roku. Jest to planowanie na podstawie prognozy i szacunków.  

 

18.dz.855 rozdz.85502 § 0940 – 37,11 % . 

W ramach paragrafu ewidencjonuje się zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalno-rentowych z lat 

ubiegłych. Powyższe wykonanie spowodowane jest zawyżeniem planu – brakiem 

możliwości dokładnego oszacowania wysokości zwrotów z w/w tytułu. 

Środki planowane były na podstawie występowania podobnych zwrotów w latach ubiegłych 

( przy uwzględnieniu należności pozostałych do zapłaty wg stanu na 30.09.2018 r.), z 

nadwyżką w razie ustalenia nowych nienależnie pobranych świadczeń . 

 

     Na  poziom  zrealizowanych  dochodów  budżetowych  wpływ  mają  też  decyzje 

uprawnionych  organów  gminy  dotyczące  obniżenia  górnych  stawek podatków, 

udzielonych  ulg i zwolnień z podatków. Decyzjami  tymi w I półroczu  2019 r. uszczuplono  

dochody  budżetowe ogółem  o kwotę : 1.006.696,33 zł.    

 

Zaległości  na  dzień  30  czerwca  2019 r.  wynoszą : 3.704.391,26 % , co  stanowi  8,17 % 

należnych  dochodów  budżetowych  w  2019  r.,  w  tym : 

1.w  dochodach  realizowanych  przez  Urzędy  Skarbowe  zaległości 

   wynoszą : 6.898,38 zł. 

2.w  dochodach  realizowanych  przez  tutejszy  Urząd  zaległości 

   wynoszą : 3.697.492,88 zł., w tym  największe kwoty zaległości występują : 
 

1)w dz.010 rozdz.01095 – 41.224,60 zł, w tym: 

a)§ 0630 – opłaty i koszty sądowe – 2.771,96 zł 

b)§ 0920 - należne  odsetki –  17.291,48 zł, 

c)§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 21.161,14 zł. 
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2)w dz.700 rozdział 70004 – 865.256,87 zł, w tym: 

 

a)§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 57.562,36 zł, 

b)§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej                                

i kosztów upomnień – 21.452,50 zł,  

c)§ 0750 -  najem i dzierżawa  składników  majątkowych – 446.525,56 zł, 

d)§ 0920 - należne  odsetki –  171.898,53 zł, 

e)§ 0970 - odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali  –  167.817,92 zł 

 

3)w dz.700 rozdział 70005 – 80.074,01  zł (lokale użytkowe), w tym: 

 

a)§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.041,29 zł,  

b)§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 5.671,75 zł, 

c)§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej                                

i kosztów upomnień – 4.210,80 zł,  

d)§ 0750 - najem i dzierżawa  składników majątkowych – 36.748,77 zł      

e)§ 0920 - należne  odsetki –  24.718,82 zł. 

f) § 0950 – opłata stanowiąca rekompensatę za koszty odzyskania należności 

cywilnoprawnych – 2.682,58 zł  

 

4)w dz.754 rozdz.75495 – 21.242,03 zł, w tym : 

 

a)§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 2.729,22 zł, 

b)§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18.512,81 zł 

 

5)w dz.756 rozdział 75615 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych               

– 182.410,98 zł, 

 

6)w dz.756 rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych               

– 307.783,88 zł, 

 

7)w dz.801 rozdział 80104 – 13.634,30 zł ( przedszkola), w tym: 

a)§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.335,05 zł, 

b)§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 9.189,06 zł 

c)§  0920 – należne  odsetki  - 1.110,19 zł. 

 

8)w dz.852 rozdział 85214 – 30.575,68 zł, w tym: 

a)§ 0830 – wpływy z usług – opłata za pobyt w DPS – 27.492,76 zł, 

b)§ 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 3.082,92 zł 

 

9) w dz.855 rozdział 85502 – 2.135.107,51 zł, w tym: 

a)§ 0920 - należne  odsetki –  4.421,46 zł, 

b)§ 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 4.891,70 zł, 

c)§ 2360 – zaległości  z tytułu  zaliczek i funduszu  alimentacyjnego – 2.125.794,35 zł. 

 

Podejmujemy zgodnie z prawem wszelkie działania w celu zmniejszenia kwot  w/w 

zaległości. 
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            Wydatki  zostały  wykonane  w   43,42 %  w  stosunku  do  planu. 

 
Wydatki  bieżące  zostały  wykonane  w  47,84 % ,  natomiast  wydatki  majątkowe   

w  5,99  %. 

Wykonanie  w  poszczególnych  działach  jest  zróżnicowane.  Przyczyny  tego  są  
następujące : 

   

dz.010 – Rolnictwo  i  łowiectwo – 98,70 % 
 

         Wydatki w/w  dziale  realizowane są na bieżąco  w miarę zgłaszanych  potrzeb, w tym : 

         1.zadania własne – środki przeznaczone na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości      

         2 %  uzyskanych wpływów z podatku rolnego zostały wykonane w 60,84 %, 

2.zadania zlecone - środki w formie dotacji  przeznaczone na zwrot części podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 

zostały wykorzystane w 100%.  

 

dz.600 – Transport  i  łączność – 13,33 %. 
 
Przyczyny  takiego wykonania  są  następujące : 

 

Wydatki bieżące w rozdz.60013 przeznaczone m.in.: na opłatę za zajęcie pasa drogowego 

zostały wykorzystane w 64 % i wynikają ze zgłoszonych potrzeb. 

 

Brak wykonania w wydatkach  majątkowych  wynika z tego, iż dotacja  dla Województwa 

Opolskiego  z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji  2 zadań  pn.: 

        1.„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice” zostanie przekazana w II  

         półroczu zgodnie z  podpisaną  umową. 
2.”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od stacji Orlen do granicy obszaru 

zabudowanego Zdzieszowic w kierunku Krapkowic” – opracowanie projektu budowlano-

wykonawczego , zostanie przekazana po podpisaniu umowy, obecnie jesteśmy na etapie 

uzgadniania jej treści.  

 

W rozdz.60014 środki zostały wykorzystane w  65,11 %,  wydatki wynikają z bieżących 

potrzeb. 

 

Wydatki  bieżące  w rozdz.60016  w  I  półroczu   zostały  wykonane  w  64,77 %. Powody 

takiego wykonania są następujące : 

1.remonty cząstkowe dróg – w m-cu marcu  podpisano umowę do kwoty 83.387,50 zł,  

termin wykonania 31.05.2018 r., zadanie zostało wykonane i zapłacone, 

2.naprawy  chodników  w  mieście  i  gminie – w m-cu czerwcu została podpisana umowa 

na naprawę chodnika na ul. Fabrycznej i ul. Zielonej, termin wykonania 15.07.2019 r. 

3.naprawy awaryjne dróg – w I półroczu  brak wykonania wynika z braku potrzeb, jednakże 

środki na ten cel powinny być zaplanowane  aby szybko reagować w razie  potrzeby,  

4.remont rowu przydrożnego oraz pobocza ul. Kościuszki w Oleszce – zadanie zostało 

wykonane i zapłacone, 

5.okresowe przeglądy dróg – zadanie zostanie  zrealizowane w II półroczu br., tak  aby 

zachować jedno-roczny odstęp pomiędzy kolejnymi przeglądami. 
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6.wykonanie projektów organizacji ruchu – zadanie zostało przewidziane do realizacji na II 

półrocze, 22.07.2019 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji w zakresie 

wykonania stałej organizacji ruchu  w zakresie oznaczenia przystanków  komunikacyjnych 

na ul. Lesiańskiej w Januszkowicach oraz ul. Myśliwca w Zdzieszowicach, termin 

wykonania 20.08.2019 r.  

7.sprawdzanie widoczności na przejazdach, w miesiącu maju podpisano umowę, termin 

wykonania 30.09.2019 r., zadanie zostało już wykonane i zapłacone,  

8.środki przeznaczone na opłatę za ubezpieczenie  za szkody powstałe na drogach i 

chodnikach  zostaną wydatkowane w IV kwartale. 

9.opłata za zajęcie pasa drogowego – wykonanie wynika z bieżących potrzeb. 

10.nadzory, ogłoszenia i wykonanie kosztorysów – brak wykonania wynika z braku potrzeb. 

 

Wydatki  majątkowe  w rozdz.60016 zostały wykonane w 11,18 %. – realizacja  zadań 
przedstawia się następująco: 

1.modernizacja części ulicy Bocznej w Żyrowej – w miesiącu lutym  została podpisana 

umowa na wykonanie zadania, termin wykonania 1.08. 2019 r, dokonano częściowej 

zapłaty zgodnie z podpisaną umową. Podpisano również 2 umowy na nadzór.  

2.przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej – w miesiącu luty 2019 r. została podpisana 

umowa na wykonanie oraz nadzór, termin wykonania 1 lipiec 2019 r., dokonano częściowej 

zapłaty zgodnie z podpisaną umową. W ramach posiadanych środków dokonano wypłaty 

odszkodowań. W miesiącu kwietniu został złożony  wniosek o dofinansowanie realizacji 

zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

3.wykonanie progu zwalniającego na ul. Granicznej w Zdzieszowicach – zlecono, 

wykonano i zapłacono za  dokumentację projektowo-kosztorysową. W miesiącu maju 

podpisano umowę na wykonanie zadania , termin wykonania 28.06.2019 r. Zapłaty 

dokonano w miesiącu lipcu.  

4.przebudowa ul. Polnej w Krępnej –  w miesiącu kwietniu został złożony wniosek o 

dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, czekamy na decyzję.  
  

Wydatki  bieżące w rozdz.60017 zostały  wykonane w  89,74 %. 

Realizacja zadań przedstawia się następująco: 

1.remont cząstkowy dróg - w m-cu marcu  podpisano umowę na wykonanie do kwoty 

35.000 zł, termin wykonania 31.05.2018 r., zadanie zostało wykonane i zapłacone. 

2.pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu. 

          

Wydatki  majątkowe  w rozdz.60016 zostały wykonane w 0 %. – zadanie „przebudowa  

drogi na dz. nr 1727 / 1 w Zdzieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej” zostało przewidziane do realizacji w II półroczu. 

 

Wydatki  bieżące w rozdziale 60095 zostały  wykonane  w 15 %,  wydatki wynikają z 

bieżących potrzeb. 

W I półroczu wykonano remont przystanku przy ul. Solownia Zdzieszowice. 

Środki przeznaczone na zakup wiat przystankowych do Januszkowic oraz środki 

przeznaczone na ubezpieczenie będą wykorzystane w II półroczu.  

 

dz.700 – Gospodarka  mieszkaniowa – 36,32 %. 
 

Wydatki  bieżące  w rozdz.70004  wykonano w  35,29 %.  

Wydatkowanie  środków  odbywa  się  sukcesywnie  w  miarę  zgłaszanych  potrzeb. 
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Podpisano umowy m.in. na:  całodobowe pogotowie awaryjne , usługi kominiarskie , 

odprowadzanie ścieków i wody, energii, przeglądy budynków, dezynfekcje i deratyzacje w 

budynkach. 

Na bieżąco dokonuje się drobnych napraw (np. remont lokali do zasiedlenia, remont 

hydrantów wewnętrznych, remont instalacji elektrycznej, remont instalacji wodociągowej  

p. pożarowej.)  

W ramach remontów planowych wykonano : 

1.remont lokali socjalnych- pomoc ofiarom pożaru budynku socjalnego,  

2.rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Nowej Zębiec A-3 w Zdzieszowicach,  

3.remont pokrycia dachu oraz kominów wentylacyjnych i spalinowych budynku 

wielofunkcyjnego w Krępnej – w miesiącu maju wykonano remont kominów 

wentylacyjnych i spalinowych  i zapłacono. Podpisana została umowa  na wykonanie 

remontu pokrycia dachu, termin realizacji 15.07.2019 r., w m-cu lipcu dokonano odbioru 

robót i dokonano zapłaty. 

4.pozostałe zadania  w ramach remontów planowych zostaną wykonane w II półroczu. 

 

Wydatki bieżące w rozdz.70005 zostały wykonane w 45,64 % . 

Wydatkowanie  środków  odbywa  się  sukcesywnie  w  miarę  zgłaszanych  potrzeb. 

Podpisano  umowy  m.in. na : usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie 

ścieków i wody, energii, dezynfekcje i deratyzacje, konserwacja i naprawa platformy dla 

osób niepełnosprawnych, całodobowe pogotowie awaryjne, przeglądy budynków, usługi 

geodezyjne, wyceny  nieruchomości, ogłoszenia.  

Sukcesywnie dokonuje się wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych na podstawie 

wydanych decyzji. 

 

 Wydatki majątkowe zostały wykonane w  6,95 %., przyczyny  takiego wykonania  są  
następujące : 

         1.środki przeznaczone na  zakupy  inwestycyjne zostały wykorzystane  w 41,73 %  

         i wynikają z bieżących potrzeb. 

2.pozostałe 2 zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu, zostały wprowadzone  

do budżetu 29 maja 2019 r. , w lipcu zostały podpisane umowy na ich wykonanie. 

 

Realizacja pozostałych  zadań  w\w  dziale  przebiega  zgodnie  z  planem , z podpisanymi 

umowami oraz  zgłaszanymi  potrzebami. 

 

dz.710 – Działalność  usługowa – 6,15 % 
 
Wydatkowanie  środków  odbywa  się  sukcesywnie  w  miarę  zgłaszanych  potrzeb. 

W pierwszym półroczu zlecono i zapłacono za wykonanie projektu decyzji lokalizacji 

inwestycji celu publicznego „przebudowa nabrzeża wraz placem na prawym brzegu Odry 

jazu Krępna”. W m-cu czerwcu zostało zlecone  wykonanie projektu decyzji lokalizacji 

inwestycji „ budowa linii kablowej 110 KV z łączem światłowodowym z GPO Rozkochów 

do GPZ Zdzieszowice”, zapłaty dokonano w miesiącu lipcu. 

 

dz.750 – Administracja  publiczna – 48,80 %. 
 
Realizacja  zadań  w\w  dziale  przebiega  zgodnie  z  planem , z podpisanymi umowami 

oraz  zgłaszanymi  potrzebami. 
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W rozdziale 75011 wykonanie  zadań zleconych wynosi 50 % w stosunku do planu .  

 

Środki  związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej  są  wykorzystane               

w 42,81 %.  

 

W  Urzędzie  Miejskim – rozdział 75023 - wydatki  bieżące wykonano w 50,04 %, 

wydatkowanie  środków  odbywa  się  sukcesywnie  w  miarę  zgłaszanych  potrzeb. 

 

         Wydatki majątkowe zostały wykonane  w  O %, przyczyny  takiego wykonania  są   
         następujące : 

1.wykonanie przebudowy głównego zasilania z wydzieleniem dodatkowego układu 

pomiarowego w budynku Urzędu – 11 lipca została podpisana umowa na wykonanie, 

termin wykonania 20.09.2019 r. 

2.wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych – w roku 2019 zrezygnowano z 

wykonania, w II półroczu dokonamy zmiany w planie.  

2.zakup oprogramowania bazodanowego Oracle 12C – 7 maja została podpisana umowa na 

zakup, termin realizacji 30.06.2019 r. , zapłaty dokonano w miesiącu lipcu.  

3.zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej –24 maja podpisano umowę na zakup, 

termin realizacji 24.09.2019 r. 

 
Środki przeznaczone w rozdziale 75075 na wykonanie materiałów promocyjnych zostaną  
wykorzystane w II półroczu. 

 

Środki przeznaczone na różne opłaty i składki w rozdziale 75095  zostały wykorzystane w 

90,50 %. 

 

W rozdziale 75085 środki przeznaczone na wspólną obsługę jednostek samorządu 

terytorialnego zostały wykorzystane w 49,07 % . 

W informacji z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez Biuro 

Administracyjno-Ekonomiczne w Zdzieszowicach za I półrocze 2019 r. została 

przedstawiona  szczegółowa  informacja  z  wykonania  planu finansowego  Biura 

Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty, która stanowi załącznik do niniejszego 

objaśnienia. 

 

dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa – 94,24 % 
 
Środki z dotacji  zostały  przeznaczone na : 

1.prowadzenie rejestru wyborców – rozdz.75101, 

2.sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentacji nie archiwalnej z 

wyborów samorządowych  do Archiwum Państwowego – rozdz.75109, 

3.sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu 

Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. – 75113. 

 

dz.752 – Obrona narodowa – 0 %  
 

Brak wykonania  w rozdz.75212 jest spowodowany  tym, iż otrzymanie dotacji na szkolenia 

obronne i akcję kurierską uzależnione jest od poniesionych wydatków. Przeprowadzenie 

szkolenia  obronnego i akcji kurierskiej zostało zaplanowano na II półrocze. 
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Na bieżąco w miarę zgłaszanych potrzeb wypłacane są świadczenia pieniężne 

rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia 

wojskowe. Brak wykonania w rozdz.75295 § 3030  wynika z tego, iż  Burmistrz ma 7 dni 

od daty złożenia wniosku na wypłatę świadczenia , następnie na koniec  każdego miesiąca 

zwraca się z pismem do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego o zwrot wypłaconego 

świadczenia żołnierzom. Szef  WSzW dokonuje zwrotu środków w terminie do 7 dni na 

konto Urzędu. W związku powyższym szybki zwrot środków ma wpływ na zerowe 

wykonanie.  

   

dz.754 – Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona  przeciwpożarowa – 12,76 %  

 
Środki dla Komendy Powiatowej Policji  na: 

1. dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdzieszowice są przekazywane  zgodnie z 

podpisanym porozumieniem. Wykonanie za I półrocze wynosi 35,70 %. 

2.środki przeznaczone na nagrody  dla policjantów zostały przekazane zgodnie z 

podpisanym porozumieniem z dnia 26.06.2019 r. 

 

Wydatki  bieżące w  I  półroczu  w rozdz.75412 zostały  wykonane  w 43,49 %  natomiast  

wydatki  majątkowe  0,65 %. 

 Realizacja  zadań  związanych  z  bieżącym  utrzymaniem  OSP  przebiega  zgodnie  z  

planem  wydatków  i zgłaszanymi  potrzebami . 

 

 Realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco: 

1.budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach , w tym : 

1) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – wykonano i zapłacono za wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej. W miesiącu  czerwcu  w ramach zadania zagospodarowanie terenu 

wokół budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach podpisano umowę na wykonanie 

urządzeń zabawowych , termin wykonania 15.09.2019 r. 

2)zagospodarowanie terenu wokół budynku – zakup urządzeń zabawowych – zadanie z 

2018 r. z FS wsi Januszkowice, po dostarczeniu i zamontowaniu urządzeń w m-cu lutym br. 

dokonano zapłaty. 

2.wykonanie systemu oddymiającego do garaży w OSP Jasiona – zadanie będzie 

realizowane w II półroczu 

3.Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy 

strażackiej – w m-cu maju podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, termin wykonania 28.06.2019 r., dalsza realizacja zadania  II półrocze br. 

4.dotacja dla OSP Krępna na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego zostanie przekazana w II półroczu po podpisaniu umowy, obecnie jesteśmy na 

etapie uzgadniania jej treści.  

 

Środki  przeznaczone  na Obronę  Cywilną  wykorzystano w 35 % , w tym  środki na 

zadania zlecone zostały wykorzystane w 50 % natomiast na zadania własne w 15,37 %.  

Wydatki  są  realizowane w miarę zgłaszanych  potrzeb, na  II półrocze zaplanowano 

przeprowadzenie  pomiarów  skuteczności ochrony przeciwpożarowej syren alarmowych.  

 

Wydatki bieżące w rozdz.75495 zostały wykonane w 43,85 % natomiast wydatki 

majątkowe w 16,65 %. 
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Jedno zadanie majątkowe zostało wykonane  w całości i zapłacone. W miesiącu maju 

podpisano umowę na rozbudowę  monitoringu: przy parkingu na os. Piastów II, przy 

skrzyżowaniu  ul. G. Św .Anny z ul. Filarskiego oraz na skrzyżowaniu ul. Zielonej z ul. 

Akacjową w Zdzieszowicach , termin realizacji 12.07.2019 r. W miesiącu lipcu dokonano 

zapłaty.  

 

Pozostałe wydatki w/w dziale są realizowane na bieżąco zgodnie z zgłaszanymi potrzebami.  

 

 

dz.757 – obsługa długu publicznego – 0 % 
 

Brak wykonania wynika z tego, iż  w I półroczu nie zaszła potrzeba uruchomienia środków 

zaplanowanych na poręczenia – zgodnie z podpisanymi  umowami. 

 

dz.801 – Oświata  i  wychowanie – 44,88 % 
 
Realizacja  zadań  w/w  dziale  przebiega  zgodnie  z  planem  wydatków , w  miarę 
zgłaszanych potrzeb i posiadanych środków. 

 

Wydatki  bieżące  w  szkołach  podstawowych  wykorzystano  w 47,76 % , zaplanowane 

remonty zostały przewidziane do realizacji na  okres wakacyjny.  

Brak wykorzystania środków  otrzymanych  w formie  dotacji na dofinansowanie zakupu 

nowości wydawniczych  w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” wynika z tego, iż realizacja zadań nastąpi w II półroczu, środki na realizację 
zostały wprowadzone do budżetu 5.06.2019 r. 

Zadania majątkowe zostały wykonane w 0,52 %., w całości zostało wykonane 1 zadanie, 

pozostałe zadania są w trakcie realizacji. 

 

Wydatki  bieżące w przedszkolach  wykorzystano  w 48,09 %,  w oddziałach  

przedszkolnych  w 48 %. Część remontów jest w trakcie realizacji lub została zaplanowana 

do realizacji na okres wakacyjny.  

Zadanie majątkowe „ wykonanie włazu dachowego w budynku  P-2 ” zostanie zrealizowane 

w II półroczu. 

 

W  gimnazjum  wydatki  bieżące  wykorzystano  w 57,25 %, realizacja  zadań  przebiega  

zgodnie  z  planem  wydatków  i wynika z bieżących  potrzeb. 

 

Brak wykonania w rozdziałach w niektórych paragrafach wynika z braku potrzeb oraz z 

tego , iż niektóre wydatki będą realizowane  w II półroczu np.: wypłata nagród Burmistrza 

dla nauczycieli, zakup podręczników z dotacji. 

 

W  załączeniu  szczegółowa  informacja  z  wykonania  budżetu  jednostek  oświatowych  

obsługiwanych  przez  BAEO. 

 

dz.851 – Ochrona  zdrowia –  37,64 % 
 
Realizacja   zadań  w rozdziale 85154  przebiega  zgodnie  z  planem  wydatków  i wynika z 

bieżących  potrzeb. 
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Brak wykonania w rozdziale 85153 wynika z tego, iż realizacja programów 

profilaktycznych dla  placówek oświatowych ( uczniów szkół podstawowych ) z zakresu 

profilaktyki narkomanii zaplanowana w formie warsztatów ( warsztaty uczące odmawiania i 

asertywności wobec używek) odbędzie się w II półroczu. 

Środki na zadania zlecone w rozdz.85195 zostały wykonane w 100 % w stosunku do planu. 

W ramach w/w rozdziału ponosi się koszty wydania decyzji przez gminy w sprawach 

świadczeniobiorców  innych niż  ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. 

 

dz. 852 – Pomoc  Społeczna – 47,43 % 

  
Wydatki  na  bieżące  utrzymanie  Opieki  społecznej  dokonywane  są 
w  miarę  występujących  potrzeb i  posiadanych  środków. 

 

Wykonanie  w  rozdz.85203 wynosi  50,63 % , dotyczy kosztów funkcjonowania  dwóch  

Domów Dziennego Pobytu na terenie gminy Zdzieszowice  i wynika z bieżących potrzeb. 

Brak wykonania lub niższe wykonanie w niektórych paragrafach wynika z braku potrzeb     

(np.: § 4410, 4420 i 4390) albo z tego, iż część wydatków będzie realizowana dopiero w II 

półroczu ( np.§ 4280, 4430, 3020) 

 

Wykonanie  w rozdz.85205  wynosi  10,05 % . W ramach przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie Ośrodek ponosi koszty obsługi zespołu interdyscyplinarnego, w tym przeszkolenia 

jego członków. Ponadto zaplanowano zatrudnienie tłumacza przysięgłego, w razie 

wystąpienia takiej konieczności. 

Brak wykonania w § 4110, 4120 ,4170 i 4410 jest wynikiem braku potrzeb w tym zakresie, 

niemniej środki muszą być zaplanowane. 

Szkolenie ( § 4700 ) członków zespołu interdyscyplinarnego zaplanowano w II półroczu 

bieżącego roku.  

 

W rozdziale 85213 wykonanie wynosi 49,82 %, w tym:  

 

1.w § 4130 wykonanie wynosi  50,25 %, w tym; 

1)wkład własny gminy – 0 % 

2)dotacja z UW : 12.361,81 zł, co stanowi 61,81% planu. 

W ramach zadań własnych z w/w rozdziału Ośrodek ponosi koszty składek zdrowotnych za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zasiłek stały. Wykonanie  

zostało w całości sfinansowane z dotacji UW. 

Już na etapie planowania budżetu przyznana dotacja nie zabezpieczała w całości realizacji 

zadania, w związku z czym zabezpieczono środki własne. MOPS już 3-krotnie występował 

do UW o zwiększenie planu dotacji, do dnia dzisiejszego nie dokonano zwiększenia. 

 

2.w § 2950 wykonanie wynosi 28,48 %, na etapie ustalania planu jest bardzo trudno ustalić 
właściwą kwotę, jednakże środki muszą być zabezpieczone, w razie wystąpienia takiej 

konieczności. Powyższe spowodowane jest 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 rozdz.85214 wynosi 48,19 %. Środki są przeznaczane na opłaty za pobyt w 

DPS, wypłaty zasiłków celowych i okresowych . 
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Brak wykonania w § 4290 i 2950 wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Niemniej środki 

takie muszą być zabezpieczone, ponieważ są sytuacje wymagające podjęcia 

natychmiastowego działania . 

Niższe wykonanie  w § 3110  wynika z bieżących potrzeb. Szacuje się, że wzorem roku 

ubiegłego, wykonanie znacząco wzrośnie w IV kwartale, w związku z dofinansowaniem na 

opał. 

 

Wykonanie w rozdz.85215 wynosi 43,12 % i wynika z bieżących potrzeb, w tym: 

1.zadania własne zostały wykonane w 41,93 %  i dotyczą wypłaty dodatków 

mieszkaniowych wynikających z wydanych decyzji. 

2.zadania zlecone wykonano w 99,83 % i dotyczą wypłaty dodatków energetycznych oraz 

kosztów ich obsługi. Środki są przyznawane przez UW na kwartał. 

 

Środki przeznaczone w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych zostały wykorzystane 

w 47,64 % i zostały sfinansowane w całości  z dotacji z UW. Środki z dotacji zostały 

wykorzystane w 80,14 %. 

Niezależnie od otrzymanej dotacji, Ośrodek jest zobowiązany do zabezpieczenia środków 

własnych na ten cel, gdyż jest to zadanie własne gminy. Na etapie planowania budżetu 

przyzna dotacja była na tyle niska, że nie zabezpieczała realizacji zadania, w związku z 

powyższym należało zaplanować środki własne, które w miarę zwiększania kwoty dotacji, 

będą przesuwane na zadania , na których wystąpią braki.  

MOPS już 3-krotnie występował do UW o zwiększenie planu dotacji, do dnia dzisiejszego 

nie dokonano zwiększenia. 

 

Brak wykonania w § 2950 wynika z tego iż, na etapie ustalania planu jest bardzo trudno 

ustalić właściwą kwotę, jednakże środki muszą być zabezpieczone, w razie wystąpienia 

takiej konieczności. Powyższe spowodowane jest 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. 

 

W rozdziale 85219 wykonanie wynosi  47,44 % i wynika z bieżących potrzeb. 

 

W ramach rozdziału pokrywa się koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Ośrodek otrzymał dotację z UW na dofinansowanie zadań własnych  w kwocie 124.000 zł., 

która zostanie w całości przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z 

pochodnymi. 

 

Brak wykonania w § 4140 wynika z zawyżenia planu – rosnąca liczba zadań nakładanych 

na Ośrodki Pomocy Społecznej powoduje konieczność zatrudnienia dodatkowych osób. 

Środki zostały zaplanowane , gdyż rosnące na przestrzeni ostatnich 3 lat zatrudnienie może 

spowodować powstanie obowiązku podatkowego wobec PFRON. 

W § 4170 wykonanie wynosi 4,40 %, środki zaplanowano w oparciu o występowanie 

podobnych  wydatków w latach poprzednich .W ramach paragrafu dokonywało się zapłaty 

za pracę świadczoną na rzecz Ośrodka, przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności 

gospodarczej. W I półroczu takie potrzeby nie wystąpiły.  

Brak wykonania w § 6050 wynika z tego, iż w związku z ciągłym wzrostem liczby 

realizowanych zadań oraz rosnącą liczbą pracowników, podjęto decyzję o przeniesieniu,    

w możliwie najszybszym czasie, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do nowej 
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siedziby. W zaistniałej sytuacji podjęto decyzję o bezcelowości inwestycji. Środki zostaną 
przeniesione i przeznaczone na inne zadania. 

W pozostałych paragrafach brak wykonania lub niższe wykonanie  wynika z braku potrzeb  

(np. § 4390, 4610) niemniej środki muszą być zaplanowane w razie wystąpienia takiej 

konieczności  albo z tego, iż część wydatków będzie realizowana dopiero w II półroczu.       

( § 3020,4280,4430) 

 

Wydatki w rozdz.85228-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały 

wykorzystane w 54,42 %.  

W ramach  zadań własnych z w/w rozdziału Ośrodek ponosi koszty zatrudnienia opiekunek. 

Opiekunki świadczą pomoc w codziennym życiu: sprzątanie mieszkania, robienie zakupów, 

pielęgnacja osobista, załatwienie spraw urzędowych. Wykonanie wynika z bieżących  

potrzeb. 

Brak wykonania w § 4120 wynika z faktu, że Fundusz Pracy odprowadzany jest tylko w 

przypadku, gdy łączny przychód w miesiącu przekroczy minimalne wynagrodzenie – 

zgodnie z oświadczeniem zleceniobiorcy. 

Wykonanie w paragrafie 4110 wynosi 46,10 % ,jest skutkiem dobrowolności w opłacaniu 

składki chorobowej – również zgodnie z oświadczeniem zleceniobiorcy.  

 

Wykonanie w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania  - wynosi 29,48 % i wynika 

z bieżących potrzeb,  w tym : 

1.środki własne  zostały wykorzystane w 24,76 %, 

2.środki z dotacji zostały wykorzystane w 33,77 %. 

 

Na powyższe wykonanie ma wpływ to, iż realizację programu rozpoczęto dopiero od dnia 

podpisania umowy , tj. od 28.02.2019 r., tak więc jest to wykonanie za 4 miesiące. 

Przyznanie pomocy z „Programu” z datą wcześniejszą aniżeli podpisana umowa, jest 

niemożliwe, ponieważ Ośrodek wydając decyzje powołuje się między innymi na zawarte 

porozumienie. 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 przypadki braku porozumienia 

wypłaconego zasiłku nie można byłoby zakwalifikować jako celowego z ustawy o pomocy 

społecznej( za wysoki dochód na członka rodziny). 

 

 

W rozdziale 85295 wykonanie wynosi 21,58 %.  

W ramach w/w rozdziału realizuje się wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne  

oraz ekwiwalenty  za prace społecznie użyteczne. 

Niskie wykonanie wynika z przeszacowania planu jak również z faktu, iż porozumienie w 

sprawie prac społecznie użytecznych podpisano dopiero w dniu 14.02.2019 r., tak więc jest 

to wykonanie za 4,5 miesiąca. 

Wykonanie w § 3110 wynosi 13,46 % i wynika z faktu, iż każdorazowo po wypłacie 

świadczeń, MGOPS zwraca się do Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach z 

wnioskiem o częściową refundację poniesionych wydatków. 

Niskie wykonanie w paragrafie 3020 wynika z przeszacowania planu. 

Wykonanie w § 4300 wynosi 41,78 %, w ramach paragrafu pokryto koszt usługi 

transportowej, z tytułu transportu żywności dla podopiecznych Ośrodka z banku żywności 

w Opolu. Tutejszy Ośrodek nie dysponuje magazynu żywności, w związku z czym 

składowanie żywności na terenie Zdzieszowic nie było możliwe. Towar niezwłocznie po 
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przewiezieniu, został rozdysponowany pomiędzy klientów Ośrodka. Dokładne oszacowanie 

wydatków nie jest możliwe. 

  

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

Środki  w formie dotacji przeznaczone  w rozdz.85395 na  działalność na  rzecz osób 

niepełnosprawnych : rozwój form  dla osób niepełnosprawnych oraz  świadczenie  usług  

pielęgnacyjnych  osobom  starszym  i  chorym  zostały  przekazywane  zgodnie  z  

podpisanymi  umowami.  

  

dz. 854 – Edukacyjna  opieka  wychowawcza – 42,05 % 
 

W ramach w/w działu udzielana jest pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

i motywacyjnym. 

Środki w rozdziale 85415  przeznaczone na  pomoc materialną dla uczniów o charakterze 

socjalnym zostały wykorzystane w 27,35 % . Zadanie realizuje MGOPS.  

W ramach rozdziału Ośrodek dokonuje wypłat stypendiów oraz  zasiłków szkolnych. 

Wydatki w § 3240 finansowane są w części z dotacji , a w części ze środków własnych 

gminy.  

Środki własne zostały wykorzystane w 7,96 %, spowodowane jest to tym, iż środki z dotacji 

zostały przyznane dopiero w miesiącu kwietniu bieżącego roku. W związku z powyższym, 

w celu realizacji zadania należało zaplanować wyższe środki własne. 

Wykonanie dotacji w wysokości 78,80 % spowodowane jest faktem, że dotacja 

przyznawana jest półrocznie. Stypendia za m-c czerwiec zostały wypłacone w lipcu. 

Bez względu na źródło finansowania wypłata stypendium dokonywana jest na podstawie  

wydanych decyzji i przedłożonych faktur/rachunków.  

W ramach § 3260 dokonuje się wypłat zasiłków szkolnych, przyznawanych w związku ze 

zdarzeniem losowym : pożar, powódź, ciężka choroba. 

Wydatki w § 3260 finansowane są w części z dotacji , a w części ze środków własnych 

gminy.  

Środki własne zostały wykorzystane w 3,10 %, spowodowane jest to tym, iż środki z dotacji 

zostały przyznane dopiero w miesiącu kwietniu bieżącego roku. W związku z powyższym, 

w celu realizacji zadania należało zaplanować wyższe środki własne. 

Wykonanie dotacji w wysokości 100 % spowodowane jest faktem, że dotacja przyznawana 

jest półrocznie.  

 

Środki w rozdz.85416 zabezpieczone  na pomoc materialną dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym zostały wykorzystane  w 77,53 % i zostały przeznaczone na wypłatę 
stypendiów dla uczniów. 

 

dz.855 – Rodzina – 51,69 % 

 
W ramach rozdziału 85501 Ośrodek realizuje wypłaty 500 + oraz ponosi koszty obsługi, w 

wysokości 1,5% otrzymanej dotacji za okres 01-06/2019 oraz 1,2 % za okres 07-12/2019. 

Wykonanie wynosi 54,11 % 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 telefon, 

odpis na ZFŚS i szkolenia. 
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Przeciętne wykonanie w rozdziale oscyluje w granicach 54 % i wynika z przyznania 

niższych środków aniżeli wnioskowano na etapie planowania. 

Niższe wykonanie w § 4560  wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Środki takie muszą 
być jednak zabezpieczone, w razie wystąpienia takiej konieczności. Powyższe 

spowodowane jest 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. 

 

W § 3020 wykonanie wynosi 10,58 %, w ramach paragrafu została zakupiona woda dla 

pracowników, pozostałe wydatki tj. ekwiwalent za materiały biurowe zostaną poniesione w 

IV kwartale. 

 

Wykonanie w rozdziale 85502 wynosi 55,34 %  i wynika z bieżących potrzeb. 

W ramach w/w rozdziału Ośrodek realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego zasiłków dla opiekunów, świadczeń  „Za życiem” oraz ponosi 

koszty obsługi w/w zadań w wysokości 3 % otrzymanej dotacji , z wyłączeniem 

świadczenia rodzicielskiego, od którego przysługuje 30 zł/ decyzję. 
 

W/w rozdziale zostały zaplanowane środki na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z 

przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z należnymi 

odsetkami. Niższe wykonanie w § 2950 i 4560  wynika z braku potrzeb w tym zakresie. 

Środki takie muszą być jednak zabezpieczone, w razie wystąpienia takiej konieczności. 

Powyższe spowodowane jest 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. 

 

 Z rozdziału  85503 Urząd ponosi koszty związane  z realizacją zadań związanych z 

przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Jest to zadanie zlecone do realizacji, środki zostały  

wykorzystane w 58,26 %. 

 

Wykonanie w rozdz.85504  wynosi 8,59 %  i wynika z bieżących potrzeb. 

W ramach w/w rozdziału Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone.  

W ramach zadań własnych Ośrodek podejmuje działania wynikające z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, wykonanie wynosi 39,28 % i spowodowane jest 

przeważnie racjonalnym gospodarowaniem środkami. 

Największą grupę wydatków w ramach rozdziału stanowią wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi. Niższe wykonanie spowodowane było problemami w znalezieniu pracownika 

na zastępstwo , w związku z dłuższą nieobecnością asystenta rodziny. Przez 1,5 miesiąca 

stanowisko pozostało nie obsadzone. 

W § 4040  wykonanie wynosi 22,08 %, niższe wykonanie spowodowane jest brakiem 

uprawnień do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla jednego pracownika, w 

wyniku nie przepracowania połowy roku. 

W § 4170 zaplanowano środki na zatrudnienie psychologa/pedagoga, ze względu na to , iż 
podjęto współpracę z OPiWR oraz szkołami na terenie Gminy Zdzieszowice zatrudnienie 

stało się bezcelowe. Niemniej środki muszą być planowane w razie wystąpienia  takiej 

konieczności, 
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W pozostałych paragrafach niższe wykonanie bądź brak wykonania  wynika z tego , iż: 
 

1.§ 4700 – niższe wykonanie wynika z tego, iż w roku 2019 pojawiła  się możliwość 
udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez ROPS Opole, na które zgłoszono 

Asystenta rodziny. Powyższe wykonanie spowodowane jest też brakiem interesujących 

ofert szkoleniowych w zakresie asystentury.  

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. 

3.§ 3020  -niższe wykonanie wynika z tego, iż zgodnie z Zarządzeniem Kierownika 

Jednostki wypłata ekwiwalentu nastąpi w IV kwartale br.  

4.§ 4280 -środki zostaną wykorzystane  w II półroczu. 

 

5.§ 4410 – brak wykonania wynika z braku potrzeb, w ramach paragrafu Ośrodek 

zaplanował środki na koszty podróży służbowych. W związku z brakiem jakiekolwiek  

regularności w zakresie wysokości wydatków z tego tytułu w poszczególnych latach, 

dokładne oszacowanie środków  nie jest możliwe. 

 

W ramach zadań zleconych w rozdziale 85504 będzie realizowany program „Dobry Start”   

( 300+). Zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami, zadanie będzie  realizowane 

w III i IV kwartale roku. 

 

Wydatki  na  bieżące  utrzymanie  Żłobka   w rozdziale 85505 wykonane  zostały                  

w  47,35 % . i wynikają z bieżących potrzeb. 

Wydatki bieżące zostały wykonane w 48,12 %, termin realizacji  większości zakupów , 

konserwacji  oraz  przeglądy techniczne  zostały zaplanowane do  realizacji  na  II półrocze. 

Brak wykonania w § 4610 wynika z braku potrzeb, jednakże środki finansowe muszą być 
zaplanowane  w razie wystąpienia takiej konieczności.  

 

Wydatki majątkowe zostały wykonane 0 % - zadanie zostało zaplanowane do realizacji na 

miesiąc sierpień ,podczas przerwy pracy Żłobka. 

 

Niższe wykonanie w § 2310 wynika z tego , iż środki na przekazanie dotacji 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, 

zostały zabezpieczone na cały rok a koszty poniesione dotyczą tylko 3 miesięcy z powodu 

rezygnacji uczęszczania dziecka do Żłobka. 

 
W rozdz.85508 – rodziny zastępcze wykonanie wynosi 36,49 % 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. 

Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przy czym obciąża tutejszy 

Ośrodek, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kosztami utrzymania dziecka w pieczy.  
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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. 

 

W rozdziale 85213 wykonanie wynosi 53,70 %, w tym:  

1.zadania zlecone – 55,76 % 

2.zadania własne – 0 %. 

W ramach zadań  zleconych Ośrodek ponosi koszty składek zdrowotnych za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, tj. zasiłek dla opiekuna oraz świadczenie 

pielęgnacyjne. Wykonanie wynika z bieżących potrzeb. Na powyższe wykonanie ma wpływ 

fakt, iż  przyznano niższe środki aniżeli wnioskowano na etapie planowania budżetu. 

 

Brak wykonania w § 2950 wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Niemniej środki takie 

muszą być zabezpieczone, ponieważ są sytuacje wymagające podjęcia natychmiastowego 

działania. Powyższe spowodowane jest krótkim terminem przekazania zrealizowanych 

przez Gminę dochodów do Urzędu Wojewódzkiego. 

 
 

dz. 900 – Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska – 35,84 %. 

 
Środki  dla  Spółki  WiK  na  dopłaty  do  cen  wody i  kanalizacji  są  przekazywane  na  

bieżąco, na  podstawie  przedłożonych  przez  Spółkę  rozliczeń, wykonanie wynosi     

35,81 %. 

 

Wykonanie w rozdz.90003 – oczyszczanie miasta i wsi  wynosi 58,52 %  i wynika  

z bieżących  potrzeb  i podpisanych   umów. 

Brak wykonania w § 4210 wynika z braku potrzeb, środki takie muszą być jednak 

zabezpieczone, w razie wystąpienia takiej potrzeby. 

Niższe wykonanie w § 4300 poz.3 –  wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Środki takie 

muszą być jednak zabezpieczone, w razie wystąpienia takiej potrzeby. 

 

W rozdz. 90004 - utrzymania zieleni w miastach i gminach wykonanie wynosi  18,12 % . 

W m-cu kwietniu zostały podpisane 2 umowy na: 

1.utrzymanie zieleni, termin realizacji 31.10.2019 r. Zapłata za prace wykonane w miesiącu 

czerwcu nastąpiła w miesiącu lipcu. 

2.wykaszanie poboczy, prace podzielono na etapy : I etap od 1.05.19 r. do 12.06.2019 r.;    

II etap od 14.08.19 r. do 11.09.2019 r. W miesiącu lipcu nastąpiła zapłata za wykonanie 

prac z I etapu. 

 

W rozdz.90005 wykonanie ogółem wynosi 9,17 % , w I półroczu  podpisano 23 umowy na 

dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji 

służącym ochronie powietrza z OŚiGW  na kwotę ogółem 59.000 zł., w tym: 19 umów na 

zmianę ogrzewania na gazowe, 1 umowa na ogrzewanie elektryczne oraz 3 umowy na 

panele fotowoltaiczne.  

 

Środki przeznaczone na  oświetlenie  ulic , placów  i  dróg  w rozdz.90015 wykorzystano   

w 51,42 %, w tym : 
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1.wydatki bieżące zostały wykonane w  48,03 %, realizacja zadań wynika z podpisanych 

umów i zgłaszanych potrzeb. Część zadań została zaplanowana do realizacji na II półrocze 

np.: ubezpieczenie mienia. 

2.wydatki majątkowe  wykonano w 98,98 %, zadanie pn. wykonanie oświetlenia 

dedykowanego na przejściach zostało wykonane i zapłacone. 

         

 

        W rozdz.90025 środki zaplanowane na opłaty za usługi wodne zostały wykorzystane  

        w  37,56 %  i wynikają z bieżących potrzeb. 

 

W rozdz.90026 zabezpieczono środki na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Zdzieszowice. Zostało złożonych 14 wniosków na kwotę 11.504,50 zł. Brak 

wykonania wynika z tego, iż 26.06.2019 r. gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW w Opolu 

o dofinansowanie realizacji w/w zadania . Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu 

wniosku do dofinansowania , gmina dokona wyboru wykonawcy i podpisze z nim umowę, 
następnie zostanie podpisana umowa z WFOŚiGW . 

 

Wydatki  bieżące  w  rozdziale  90095  zostały  wykonane 20,69 %, realizacja przedstawia 

się następująco: 

1.środki do dyspozycji SM – środki zostaną wykorzystane w II półroczu, 

2.zakup m.in.: ławek, koszy – zadanie będzie realizowane w II półroczu, 

3.zadania są wykonywane w miarę zgłaszanych potrzeb, np. : zakup karmy dla kotów 

wolnożyjących, wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt,  
4.w § 4170 podpisano 2 umowy zlecenia na wykonanie szacunku brakarskiego drewna wraz 

z określeniem wartości drewna za które zapłacono  oraz 1 umowę na świadczenie usługi 

związanej z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji 

zwierzętami gospodarskimi na terenie Gminy Zdzieszowice, 

5.zakup nasadzeń - drzew i krzewów  – w I półroczu zostały podpisane 2 umowy: 

15.04.2019 r. na kwotę 38.999,55 zł oraz 24.05.2019 r. na kwotę 13.538,88 zł . W m-cu 

maju dokonano zapłaty kwoty 38.999,55 zł, natomiast  w m-cu lipcu dokonano zapłaty 

kwoty 13.538,88 zł, 

6. zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Krępnej, w tym: 

1)ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Krępna – 25.06.2019 r. została podpisana  umowa , 

termin wykonania 15.09.2019 r. 

2)ze środków gminy zapłacono w m-cu lutym za  urządzenia  zabawowe w kwocie  

14.531,96 zł  - zamówienie z 6.09.2018 r., które nie zostało zrealizowane w 2018 r. 

7.różne remonty na terenie gminy – w miesiącu czerwcu podpisano umowę na  remont 

tablic – ścieżka rowerowa w Januszkowicach , termin realizacji 24.06.2019 r., w m-cu 

czerwcu dokonano zapłaty. Pozostałe środki zostaną uruchomione w miarę występowania 

potrzeb  w II półroczu. 

8.remont przepustów  i mostów – zadanie będzie realizowane w II półroczu. 

9.remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdzieszowice – 22.05.2019 r. została podpisana 

umowa na remont kanalizacji deszczowej na ul. Wigury na kwotę 34.941,13 zł, termin 

wykonania  28.06.2019 r., zadanie zostało wykonane i zapłacone w m-cu lipcu, 

10.wykonanie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

drogach – podpisano 2 umowy na kwotę 28.996,71 zł z terminem wykonania 28.06.2019 r., 

zapłaty dokonano w m-cu lipcu. Pozostałe środki będą uruchomione w II półroczu w miarę 
potrzeb. 
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11.interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie, podpisano umowę do 

kwoty 12.000 zł, realizacja zadania zgodnie zgłaszanymi potrzebami, 

12.wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt – realizacja zadania zgodnie w miarę 
zgłaszanych potrzeb, 

13.zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – 

w ramach tego zadania w m-cu lutym zostały podpisane 2 umowy na uśpienie ślepych 

miotów zwierząt oraz na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – realizacja zadań w miarę zgłaszanych potrzeb, 

14.wycinka i przecinka drzew i krzewów (OŚiGW) -  w I półroczu podpisano 3 umowy na 

kwotę ogółem: 35.640 zł , zadanie zostało wykonane i zapłacone. 

15.opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości  Jasiona i 

Oleszka, realizacja zadania oraz płatności są zgodne z podpisaną umową, 
16.pomiary zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków , realizacja zadania zgodnie z 

podpisaną umową z dnia 13.05.2019 r., termin wykonania do 29.11.2019 r., w m-cu lipcu 

dokonano zapłaty za pierwszy pobór próbek. 

17.wykonanie tablic z nazwami ulic – realizacja w II półroczu, 

18.bieżąca obsługa techniczna fontann –w miesiącu czerwcu  podpisano  umowę na bieżącą 
obsługę fontann , która obowiązuje od 3.06.2019 r. do  27.09.2019 r., w miesiącu lipcu 

zapłacono za m-c czerwiec.  

19. czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdzieszowice – w miesiącu czerwcu 

podpisano umowę  , termin realizacji do 30.08.2098 r., 

20.sprzątanie szaletu –2.01.2019 r. została podpisana umowa  na pół roku ., realizacja 

zadania  oraz płatności są zgodne z podpisaną umową, w m-cu lipcu dokonano zapłaty za 

m-c czerwiec. 1 lipca podpisano drugą umowę, termin realizacji do 31.12.2019 r. 

21.pozostałe usługi – w dniu 28.01.2019 r. zlecono opracowanie sumy opadów 

atmosferycznych za IV kw. 2018 r oraz za I do III kw. 2019 r. dla terenu m. Zdzieszowice 

celem przekazania danych do Wód Polskich. 

22.Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – 8.05.2019 r. podpisano umowę na wykonanie 

dokumentacji projektowej dla zagospodarowania placu zabaw w Wielmierzowicach, termin 

wykonania 28.06.2019 r., w m-cu lipcu dokonano częściowej zapłaty tj. 70 % należnego 

wynagrodzenia . 

23.SM Kościuszko-Korfantego – wykonanie oznakowania miejsc postojowych na osiedlu 

Kościuszki- Korfantego – realizacja w II półroczu, 

24.SM Stare Osiedle – 7.05.2019 r. podpisano umowę na  wykonanie projektu 

zagospodarowania terenu przylegającego do budynku samorządowego, termin realizacji 

28.06.2019 r. 

 

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w budżecie w/w rozdziale są realizowane na 

bieżąco w miarę zgłaszania potrzeb lub zostaną zrealizowane  w II półroczu . 

 

Wydatki  majątkowe  zostały  wykonane  w  12,82 % , realizacja zadań przedstawia się 
następująco: 

1.zagospodarowanie działki nr 285/1 Km Rozwadza przy ul. Szkolnej, w tym: 

1)ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Rozwadza – 13.06.2019 r. została podpisana 

umowa  na wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod zjazd liniowy, termin wykonania 

28.09.2019 r. oraz umowa na wykonanie i montaż urządzeń zabawowych -zjazd na linie, 

termin wykonania 15.09.2019 r. 

2)ze środków gminy zapłacono w m-cu lutym za  urządzenia  zabawowe w kwocie  

27.834,90 zł  - umowa z 1.10.2018 r., która nie zostało zrealizowana w 2018 r. 
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2.zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce przy ul. Wiejskiej, w tym: 

1)ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Oleszka – realizacja w II półroczu, 

2)ze środków Funduszu sołeckiego wsi Jasiona – realizacja w II półroczu, 

3)ze środków gminy zapłacono w m-cu lipcu kwotę 1.697,40 zł , która stanowi 30 % 

należnego wynagrodzenia po uzyskaniu pozwolenia za wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na realizację w/w zadania , zgodnie z umową z 2018 r. 

 

3.przebudowa części placu przy budynku remizy strażackiej w Rozwadzy – w m-cu 

styczniu podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

termin realizacji 29.03.2019 r., zadanie zostało wykonane i zapłacone. 

22.07.2019 r. podpisano umowę na wykonanie zadania , termin realizacji 28.09.2019 r.  

 

4.SM Piastów I – wykonanie piłkochwytu na boisku osiedlowym – realizacja w II półroczu .  

 

 

dz.921 – Kultura  i  ochrona  dziedzictwa  narodowego – 53,45 % 

dz.926 – Kultura  fizyczna   – 57,14% 
 
Przekazywanie  dotacji  podmiotowej  dla  MGOKSiR  i  MGBP   następuje  w  miarę  
zgłaszanych  potrzeb .  

 

Wydatki bieżące w rozdz.92195 zostały wykonane w 37,22 %, realizacja zadań przedstawia 

się następująco: 

1.Fundusz Sołecki wsi Krępna – zakup wyposażenia do kuchni  oraz sal w budynku 

wielofunkcyjnym – zadanie wykonane i zapłacone, 

2.remont sali, estrady oraz schodów ewakuacyjnych w budynku remizy strażackiej w 

Jasionej, w tym: ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Jasiona oraz ze środków własnych 

gminy – 29 lipca 2019 r. została podpisana umowa na realizację zadania , termin wykonania 

21.10.2019 r. 

 

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w budżecie w/w rozdziale ze środków SM zostały 

zrealizowane i zapłacone. 

  

W rozdziale 92695  wydatki bieżące zostały wykonane w 77,47 %, realizacja zadań 

przedstawia się następująco: 

1.SM Piastów II – zakup urządzeń siłowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu – zadanie 

zostało wprowadzone do budżetu 18.06.2019 r., realizacja II półrocze . 

2.pozostałe środki w § 4210 i 4270 będą uruchomione w miarę zgłaszanych potrzeb. 

3.SM Piastów II – wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia urządzeń 
siłowych organowi budowlanemu – 22 lipca została podpisana umowa na wykonanie, 

termin realizacji 30.08.2019 r. 

4.środki w formie dotacji przeznaczone  na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej 

oraz na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy Zdzieszowice  

są przekazywane  zgodnie  z podpisanymi  umowami.    

 

Wydatki  majątkowe w rozdziale  92695 zostały wykonane 0 % , realizacja zadań 
przedstawia się  następująco: 



 21 

1.budowa instalacji nawadniającej boisko w Krępnej wraz z odwiertem, w miesiącu 

kwietniu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji prac geologicznych i 

hydrogeologicznych na kwotę: 14.698,50 zł, termin wykonania 20.09.2019 r. 

2.budowa instalacji nawadniającej boiska w Żyrowej wraz z odwiertem – 5.11. 2018 r. 

została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 

obudowy studni wraz z odprowadzeniem wody do istniejącego zbiornika, w 2018 r. 

zapłacono zgodnie z umową 70 % należnego wynagrodzenia po wykonaniu dokumentacji , 

pozostała część tj. 30 % zostanie zapłacona po uzyskaniu pozwolenia. 

 

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych  oraz gwarancji 

i poręczeń jednostki samorządu  terytorialnego wg stanu na 30 czerwca 2019 r., Gmina 

Zdzieszowice nie posiada  zobowiązań finansowych (zobowiązań wymagalnych ). 

 

W  wyniku  w/ w  działań  i  tak  zrealizowanego  budżetu  wynik  budżetowy  gminy  

Zdzieszowice  za  I półrocze 2019 r. zamknął  się  nadwyżką budżetową  w  wysokości                            

5.480.278,07 zł. 

Dołożę  wszelkich  starań  aby  budżet  2019 r. po  stronie  dochodów  jak  i  po  stronie  

wydatków  został  wykonany  zgodnie  z  planem i  w jak  najwyższym  procencie. 

 

 Do  sprawozdania  opisowego  z wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2019 r. dołączam  

informację :   
1.o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego : Miejsko-Gminnej  Biblioteki  Publicznej, 

 Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Kultury  Sportu  i  Rekreacji , 

2.z  wykonania  budżetu  jednostek  oświatowych  obsługiwanych  przez  BAEO. 

 

 

 

Zdzieszowice , dnia 12.08. 2019 r. 

 
 Opracowała: 

 Skarbnik Gminy 

 mgr Zdzisława  Krukowska 

 

                                                                                                          BURMISTRZ 

                                                                                                                   mgr Sybila Zimerman 
                                                                                                                   
                                                                                          

                                                                                                                       


