
Objaśnienia
do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

i przebiegu realizacji przedsięwzięć 
na dzień 30 czerwca 2019 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 r. 
poz. 869) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Zdzieszowice są 
zgodne w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów.

Planowane dochody i wydatki wg stanu na 30 czerwca 2019 r. w wieloletniej prognozie 
finansowej różnią się od dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy o kwotę 
182.317,18zł. Różnica wynika z wprowadzonych zmian do budżetu po stronie dochodów i 
wydatków dokonanych następującymi zarządzeniami: nr SG.0050.90.2019 z dnia 30 maja 2019 r., 
nr SG. 0050.97.2019 z dnia 5 czerwca 2019 r., nr SG.0050.101.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. oraz 
uchwałą nr IX/88/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

1. Dochody.
Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały wykonane w kwocie 33.537.493,61 zł, co 
stanowi 56,90 % planowanych dochodów. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 
33.465.642,22 zł, tj. 57,78% w stosunku do planowanych dochodów bieżących, w tym: najwyższe 
wykonanie osiągnęły dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych (118,05%). Dochody z tytułu subwencji ogólnej wykonano na poziomie 61,45% w 
stosunku do planu, dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie 60,30% planowanych, a 
dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykonano na poziomie 55,23% 
planu. Niższe wykonanie stwierdza się w dochodach z tytułu udziału we wpływach podatku 
dochodowego od osób fizycznych, wykonane zostały na poziomie 46,79% planu.
Dochody majątkowe osiągnęły kwotę 71.851,39 zł, co stanowi 7,05% planowanych dochodów 
majątkowych, w tym: dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 39.287,78 zł tj. 16,00% 
planowanych dochodów, a dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 
wykonano w kwocie 12.180,50 zł (1,59%).

2. Wydatki.
Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 28.057.215,54 zł, tj 
43,55% w stosunku do planowanych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,96 %, a wydatki 
majątkowe w 6,02 %.
W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 
13.785.435,58 zł, a na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wydano kwotę 
2.620.633,46 zł.
W okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019 r. Gmina Zdzieszowice nie poniosła wydatków z tytułu 
poręczenia spłaty pożyczek zaciągniętych przez „Wodociągi i Kanalizację” Spółkę z o.o. z siedzibą 
w Zdzieszowicach oraz Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów 
„Czysty Region” Sp z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.
W ramach wydatków majątkowych na nowe inwestycje wydano 84.592,35 zł, na kontynuowane 
inwestycje 318.472,50 zł, w tym na wydatki udzielone w formie dotacji wydano 5.500,00 zł.

3. Wynik budżetu.
Na dzień 30 czerwca 2019 r. gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w kwocie 5.480.278,07 zł.

4. Przychody.
Przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na dzień 30 czerwca 2019 r. osiągnęły 
kwotę 6.278.525,76 zł, tj. 114,35% w stosunku do planowanych przychodów.



5. Rozchody.
Ze względu na to, iż Gmina Zdzieszowice nie posiada zadłużenia, w 2019 r. nie zaplanowano 
rozchodów budżetu.

6. Dług.
Na dzień 30 czerwca 2019r. Gmina Zdzieszowice nie posiada zadłużenia.

7. Przedsięwzięcia.
Na dzień 30.06.2019 r. wykonanie zadań zaliczanych do przedsięwzięć wyniosło 318.472,50 zł, tj. 
7,28% w stosunku do planu.
Na zadanie „Termomodemizacja budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach (OSiGW) 
-  segment G” realizowane przy udziale środków europejskich został wybrany w przetargu 
nieograniczonym wykonawca, zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020, przewidywany 
termin zakończenia to 30 czerwiec 2020 r.
Przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej” jest w trakcie realizacji, w m-cu lutym 
podpisano umowę na wykonanie oraz nadzór, termin zakończenia zadania upływa 1 lipca 2019 r. 
Dokonano zapłaty za częściowe wykonanie zadania oraz wypłacono odszkodowania za przejęte 
grunty pod inwestycje.
Również zadanie „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej” jest w trakcie realizacji, także w 
lutym podpisano umowę na wykonanie oraz nadzór z terminem zakończenia przypadającym na 1 
sierpnia 2019 r. W lipcu dokonano zapłaty za częściowe wykonanie zadania.
Na zadanie „Przebudowa drogi na dz. nr 1727/1 w Zdzieszowicach — odnoga ul. Za Odrą” w dniu 9 
października 2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z 
terminem wykonania przypadającym na 30 września 2019 r.
Zadanie „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach” zrealizowano w 19,77% 
planowanych wydatków, w całości wykonano zadanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w 
ramach środków Funduszu Sołeckiego. Na zagospodarowanie terenu wokół budynku również 
finansowanego w ramach środków Funduszu Sołeckiego w dniu 25 czerwca 2019 r. podpisano 
umowę z terminem realizacji do 15 września 2019 r. Ponadto w lutym dokonano płatności za zakup 
urządzeń zabawowych ze środków własnych gminy, było to niezrealizowane w 2018 r. zadanie w 
ramach środków Funduszu Soleckiego wsi Januszkowice za 2018 r.
Zadanie „Zagospodarowanie działki nr 285/1 KM Rozwadza przy ul. Szkolnej” zostało 
zrealizowane w 45,35% w stosunku do planu. Ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Rozwadza 
została podpisana umowa na wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod zjazd linowy, termin 
wykonania przypada na 28 wrzesień 2019 oraz podpisano umowę na wykonanie i montaż urządzeń 
zabawowych -  zjazd na linie z terminem wykonania do 15 września 2019 r.
Ze środków własnych gminy zapłacono w m-cu lutym za urządzenia zabawowe, które nie zostały 
wykonane w 2018 r. w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Rozwadza za 2018 r.
Na zadanie „Budowa instalacji nawadniającej boisko w Żyrowej wraz z odwiertem” 5 listopada 
2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo -  kosztorysowej, w 
2018 r. zapłacono zgodnie z umową 70% należnego wynagrodzenia po wykonaniu dokumentacji, 
pozostała część 30% zostanie zapłacona po uzyskaniu pozwolenia.
Pozostałe zadania zostały zaplanowane do realizacji w drugim półroczu 2019 r.
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