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I. WPROWADZENIE  

Uchwała  XV/I67/07  Rady  Gminy Oleśnica  z  dnia  28  grudnia  2007 roku  w 
sprawie  budżetu  gminy  na  rok  2008  określiła  wielkość  dochodów   na  kwotę 
27.330.558,00 zł  i  wydatków na kwotę  31.210.558,00 zł  oraz  deficyt  budżetu  na 
kwotę  3.880.000,00 zł.

 
     W wyniku zmian w ciągu roku, plan budżetu gminy w ostatecznym kształcie 
wykazuje wielkości :

-dochody ....................................................................................... 23 676 242,78zł,
-wydatki ......................................................................................... 27 516 523,78zł,
-deficyt budżetu............................................................................. 3 840 281,00zł.

W stosunku do roku ubiegłego wskaźnik spadku dla planu dochodów wynosi 
5,05%, a do planu wydatków odnotowano wzrost o 3,07%.

Zmiany  w  planowanych  dochodach  w  ujęciu  klasyfikacji  budżetowej  wg 
działów w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco :

Dział Wyszczególnienie
Dochody wg 
uchwały z 

28.12.2007r.

Dochody po 
zmianach na 
31.12.2008r.

Zmiana (+/-)

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 750 000,00 358 071,78 -1 391 928,22
020 Leśnictwo 5 600,00 5 600,00
600 Transport i łączność 647 000,00 738 040,00 91 040,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 595 000,00 692 036,00 -902 964,00
710 Działalność usługowa 4 000,00 6 000,00 2 000,00
750 Administracja publiczna 72 540,00 72 540,00
751 Urzędy naczelnych 

organów władzy 
państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa

1 856,00 43 405,00 41 549,00

752 Obrona narodowa 750,00 750,00
754 Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona 
przeciwpożarowa

1 000,00 9 000,00 8 000,00

756 Dochody od osób 
prawnych, od osób... 10 309 107,00 10 655 226,00 346 119,00

758 Różne rozliczenia 6 560 727,00 6 772 179,00 211 452,00
801 Oświata i wychowanie 2 644 478,00 281 869,00 -2 362 609,00
852 Pomoc społeczna 3 738 500,00 3 885 544,00 147 044,00
854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 0,00 107 548,00 107 548,00

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 0,00 32 850,00 32 850,00

926 Kultura fizyczna i sport 0,00 15 584,00 15 584,00
Ogółem 27 330 558,00 23 676 242,78 -3 654 315,22
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Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych dochody gminy zostały 
wykonane w 100,3 %, tj. w kwocie 23 741 350,40zł, a wydatki w 94,6%, tj. w kwocie 
26 025 707,85zł. W rezultacie powyższego uzyskano ujemny wynik finansowy w 
wysokości 2 284 357,45zł, co stanowi 59,48% planowanego deficytu budżetu gminy.

Dochody gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca za 2008 rok to kwota 
2 010,79zł, w wyniku czego gmina osiągnęła minimalny spadek ogólny dochodów, bo 
tylko o 6,41% w porównaniu do roku 2007  (dochód na 1 mieszkańca w 2007 r. = 
2 148,59zł; dochód na 1 mieszkańca  w 2006 r. = 2.240,68zł; w 2005 r. = 1.789,90zł; 
w 2004 r. = 1.503,80zł; w 2003 r.  = 1.366,80zł a w 2002 r. = 1.202,10zł).
   
Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy określa Tabela Nr 1.
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II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY  

1. Dochody

W  łącznej  wielkości  wykonania  dochodów gminy  23 741 350,40zł  struktura 
udziału poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie Wykonanie 2008 rok % w 
ogółem 
w 2008

% w 
ogółem 
w 2007 

-dochody własne 7 778 353,81 32,76 36,4
-subwencja ogólna w tym: 6 727 841,00 28,35 26,7

-część oświatowa 5 186 225,00 77,09 73,0
-uzupełnienie subwencji 0 0 0
-część równoważąca 0 0 0
-część wyrównawcza 1 541 616,00 22,91 27,0

-dotacje celowe na zadania zlecone 3 920 817,17 16,51 14,4
-udział w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 3 777 196,68 15,91 12,4

-dotacje celowe na zadania własne 1 244 008,26 5,24 5,0
-pozostałe źródła 293 133,48 1,23 5,0

W  układzie  porównawczym  w  stosunku  do  roku  ubiegłego  obserwuje  się 
spadek dochodów ogółem o 5,44 % (wykonanie dochodów w roku 2007 wyniosło 
25 106 266,91zł).

W  wykonaniu  dochodów własnych  odnotowano  spadek  ogólny  o  14,97% 
w  porównaniu  do  roku  2007,  a  w  układzie  działów   klasyfikacji  budżetowej 
przedstawia się to następująco:

Wyszczególnienie Wykonanie
2007 rok

Wykonanie 
2008 rok

% 
wzrostu 

spadku (-,+)
010 Rolnictwo i łowiectwo 12 986,82 0,00 0
020 Leśnictwo 5 980,31 10 376,93 73,52
600 Transport i łączność 15 489,38 20 247,84 30,72
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 460 034,87 284 285,47 -88,44
710 Działalność usługowa 3 650,00 7 000,00 91,78
750 Administracja publiczna 27 352,01 17 457,52 -36,17
756 Dochody od osób prawnych, 

od osób fizycznych i od 
innych jednostek 
nieposiadających osobowości 
prawnej

9 681 324,23 11 144 742,23 15,12

758 Różne rozliczenia 36 194,63 55 908,35 54,46
801 Oświata i wychowanie 13 697,11 1 415,85 -89,66
852 Pomoc społeczna 2 530,14 7 267,56 187,24
900
 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 0,00 6 848,74

Ogółem 12 259 239,50 11 555 550,49 -5,74
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Na wzrost subwencji ogólnej o 10,03,%, wpływ miały kwoty dotyczące części 
oświatowej  i  części  wyrównawczej,  więcej  o  23 792,00zł  niż  w  roku  2007  (dla 
porównania  w  2006r.  –  4.892.643,00zł;  2005r.  -  5.197.615,00zł;  2004  r.  - 
4.865.913,00zł; 2003 r. - 5.299.471,00zł, a w 2002r. 4.434.641,00zł). 

Poniższa  tabela  przedstawia  źródła  dochodów  w  dwóch  kolejnych  latach 
budżetowych.

Źródła dochodów Rok 2008 Rok 2007
-dochody własne 7 778 353,81 9 147 947,32
-subwencja ogólna w tym: 6 727 841,00 6 704 049,00

-część oświatowa 5 186 225,00 4 892 643,00
-uzupełnienie subwencji 0 0
-część rekompensująca 0 0
-część wyrównawcza 1 541 616,00 1 811 406,00

-dotacje celowe na zadania zlecone 3 920 817,17 3 620 788,70
-udział w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 3 777 196,68 3 111 292,18

-dotacje celowe na zadania własne 1 244 008,26 1 266 197,54
-pozostałe źródła 293 133,48 1 255 992,17

 Udziały  w  podatkach  stanowiących  dochód  budżetu  państwa  do  założeń 
prognozowanych wyniosły 3 777 196,68zł, co stanowi 111,88% planu i w porównaniu 
do  roku ubiegłego są  wyższe o  21,40% (wykonanie  w 2006 -  2.441.771,06zł;  w 
2005r.  -  1.618.985,00zł;  w 2004 r.  -  1.350.584,00zł).  Należy  stwierdzić,  że  wynik 
wykonania  wyższy  o  11,88%  od  prognozowanych  udziałów  z  dochodach 
transferowanych (PIT i CIT) jest bardzo zadawalający, gdyż w przeszłości wykonanie 
tych dochodów nie przekraczało 100%.

Ogólna wartość dochodów wykonanych stanowi 100,3 % planu, wykonanie  
w  poszczególnych  kierunkach  działalności  określa  Tabela  Nr  2.1.  Strukturę 
wykonania dochodów własnych określa  Tabela Nr 2.2.

Zdecydowany wpływ na poziom wykonania dochodów własnych mają działy  
756  - Dochody  od  osób  prawnych,  od  osób  fizycznych  i  od  innych  jednostek 
nieposiadających  osobowości  prawnej – wykonanie  w  kwocie  ogółem 
11 144 742,23zł,   stanowiące  104,8% dochodów własnych  ogółem (w  2007  roku 
wyniosło  9 681 324,23zł,  w  2005  roku  -  6.928.742,00zł,  w  2004  roku   - 
5.527.992,00zł).  Niestety  w  porównaniu  do  zakładanych  dochodów ze  sprzedaży 
majątku gminy wykonano dochody jedynie na poziomie 67 811,80zł. 

 
W strukturze wykonania dochodów z podatków i opłat  (patrz: Tabela Nr 2.3) 

wykonanie  łącznie  wyniosło  11 164 990,07zł   tj.  104,79%  (w  roku  2007  – 
6 582 119,28, tj. 99,7%, w roku 2006 -  6.639.406,49zł, tj.  99,80% w roku 2005 - 
5.853.610,00zł, a w roku 2004 było to 4.801.222,00zł tj. 101,0%). Największy udział 
w wykonaniu dochodów z tytułu podatków i opłat ogółem miały uzyskane wpływy z 
tytułu  udziału  w podatkach dochodowych  stanowiących dochód  budżetu  państwa 
(3 777 196,68zł) i wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 
osób  fizycznych  (3 771 887,60zł).  Niewiele  mniejszy  udział  w  ogólnej  kwocie 
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dochodów  mają  osiągnięte  wpływy  z  podatków:  rolnego,  leśnego,  od  czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych (3 370 929,75zł).

Należności  pozostałe  do  zapłaty  na  koniec  roku  obrachunkowego 
przedstawiono w Tabeli Nr 2.4  i wyniosły per saldo 1 662 696,45zł w stosunku do 
roku ubiegłego (1 951 063,53zł) spadły o 14,78% (w roku 2006 był to spadek  3,6%)
w tym wartość należności: krótkoterminowych per saldem wzrosły o 0,37% w roku, 
natomiast w należnościach długoterminowych odnotowano spadek o 76,00%.

W  należnościach  krótkoterminowych  największe  zadłużenia  odnotowano  z 
tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, tj. w kwocie 400 174,18zł i w 
porównaniu  do  roku  ubiegłego  zaległości  te  spadły  o  7,94%.  Należności 
krótkoterminowe ogółem w stosunku do roku 2007 wzrosły o kwotę 11 882,39zł, tj. 
0,75%. Natomiast w należnościach długoterminowych odnotowano spadek o kwotę 
294 215,94 zł, głownie ze względu na dokonanie odpisów należności umorzonych i 
nieściągalnych.  W  należnościach  długoterminowych  największy  udział  mają 
zadłużenia od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego i jest to kwota 43 885,15zł, tj. 
47,23%  ogółu  należności  długoterminowych.  Windykacja  należnych  gminie 
dochodów jest procesem długotrwałym, mimo to służby finansowe gminy wszczynają 
odpowiednie  procedury  celem  wyegzekwowania  bądź  zabezpieczenia  należnych 
zobowiązań  gminie  czego  dowodem  są  liczne  zabezpieczenia   należności 
przypadających gminie hipoteką.

Równolegle  do  należnych  gminie  wartości  dochodów  pozostających  w 
należnościach w zestawieniu  danych  w/w tabeli  wykazano również  zobowiązania 
gminy. Zobowiązania długoterminowe w kwocie  3 940 000,00 zł stanowią wartość 
zaciągniętych  w  latach  poprzednich  pożyczek  na  zadania  inwestycyjne  oraz 
wyemitowanych w roku 2005 i  2008 obligacji  komunalnych serii  A-F w wysokości 
3 500 000,00zł.

Gmina zaciągnęła również w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki  Wodnej  we  Wrocławiu  pożyczki  długoterminowe  na  sfinansowanie 
realizacji zadań inwestycyjnych, takich jak:

1) na modernizację sieci wodociągowej w miejscowościach Cieśle-Sokołowice i 
Bystre-Nieciszów (całkowita spłata nastąpi w roku 2016 r.)

2) na  budowę  sieci  kanalizacyjnej  grawitacyjno-tłocznej  z  urządzeniami 
budowlanymi  w  miejscowości  Smardzów  (całkowita  spłata  nastąpi  w  roku 
2016).

W  roku  2008  zaciągnięto  nową  pożyczkę  w  kwocie  73 000,00zł  na  zadanie 
bieżące, tj. na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy 
Oleśnica.  Pożyczka  została  zaciągnięta  z  WFOŚiGW we  Wrocławiu  z  9  –letnim 
okresem spłaty.

W  bieżącym  roku,  w  celu  pokrycia  planowanego  deficytu  budżetowego, 
wyemitowano  obligacje  komunalne  serii  E  i  F  na  łączną  kwotę  1 250 000,00zł 
odpowiednio z 7-letnim i 8-letnim z terminem wykupu.

Informacja  o  dotacjach  celowych,  funduszach  celowych  oraz  środkach  z  innych 
źródeł pozyskanych w 2008 roku przedstawia Tabela Nr 3.
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Analizując powyższą informację o dotacjach, funduszach celowych oraz środkach z 
innych  źródeł,  największe  środki  pozyskano  od  następujących  dysponentów:
1) z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych na realizację zadań:

a) bieżących takich jak: 
-  droga  dojazdowa  do  gruntów  rolnych  nawierzchni  asfaltowej  w 
Brzezince w kwocie 84 000,00zł
-  droga  dojazdowa  do  gruntów  rolnych  o  nawierzchni  asfaltowej  w 
miejscowościach Krzeczyn-Ligota Mała w kwocie 20 400,00zł
-  droga  dojazdowa  do  gruntów  rolnych  o  nawierzchni  asfaltowej  w 
miejscowościach Cieśle-Poniatowice w kwocie 159 240,00zł
-  droga  dojazdowa  do  gruntów  rolnych  o  nawierzchni  asfaltowej  w 
miejscowościach Smolna-Nowa Ligota w kwocie 20 400,00zł

b) inwestycyjnych takich jak:
-  droga  dojazdowa  do  gruntów  rolnych  o  nawierzchni  asfaltowej  w 
miejscowości Ostrowina w kwocie 42 000,00zł
-  droga  dojazdowa  do  gruntów  rolnych  o  nawierzchni  asfaltowej  w 
miejscowościach Ligota Mała-Zimnica w kwocie 42 000,00zł
droga  dojazdowa  do  gruntów  rolnych  o  nawierzchni  asfaltowej  w 
miejscowości Osada Leśna w kwocie 54 000,00zł
-  droga  dojazdowa  do  gruntów  rolnych  o  nawierzchni  asfaltowej  w 
miejscowości Ligota Mała-Bachryj w kwocie 24 000,00zł;

2)  od  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  we  Wrocławiu  na  realizację  zadania 
inwestycyjnego  pod  nazwą  przebudowa  dróg  wewnętrznych  w  miejscowości 
Boguszyce Osiedle z kostki brukowej betonowej w kwocie 274 890,48zł;
3)  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  we 
Wrocławiu  na  realizację  zadania  bieżącego  w  zakresie  zakupu  pojemników  na 
selektywną zbiórkę odpadów na terenie Gminy Oleśnica w kwocie 26 000,00zł;
4)  z  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Dolnośląskiego  na  dofinansowanie 
wydatków na zakupy inwestycyjne w zakresie zadania pn. „Zakup i montaż placów 
zabaw w miejscowościach: Sokołowice, Świerzna” w ramach „Małej Odnowy Wsi” w 
kwocie 15 584,00zł.
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2. Wydatki

Plan  wydatków  gminy  z  uwzględnieniem  dokonanych  zmian  ostatecznie 
ustalony  w  wysokości  27 516 523,78zł wykonano  w  kwocie  26 025 707,85zł tj. 
94,58%.

W strukturze wykonania ogółem udział wydatków bieżących stanowi 82,51%, 
a wydatków majątkowych stanowi 17,49% (w roku poprzednim odpowiednio 78,0%,
i 22,0%. Wskaźnik wydatków ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrósł i 
stanowi  kwotę  2 204,26zł.  W  poszczególnych  latach  wysokość  wydatków 
kształtowała się następująco:

Rok Wydatki gminy 
w zł

Liczba 
mieszkańców  

na 31.12.

Wydatek 
na 1 mieszkańca

w zł 
2008 26.025.707,85 11.807 2.204,26
2007 24.789.251,59 11.685 2.121,46
2006 22.312.139,87 11.484 1.942,89
2005 22.385.880,00 11.395 1.964,50
2004 17.980.806,00 11.393 1.578,20
2003 15.357.651,00 11.236 1.188,80
2002 13.440.000,00 11.180 1.202,10

Informację  o  realizacji  zadań  z  zakresu  ochrony  przeciwpożarowej 
przedstawia Tabela Nr 2.9.

W ogólnym wykonaniu  (Tabela Nr 2.5)  kierunek wydatkowania w warunkach 
porównywalnych kształtuje się następująco:

Rok 2008 Rok 2007
-oświata i wychowanie 33,3% 30,1%
-administracja państwowa i samorządowa 9,8% 9,7%
-opieka społeczna 16,5% 16,9%
-utrzymanie dróg gminnych 15,9% 12,0%
-kultura i sport 1,4% 7,1%
-gospodarka komunalna i mieszkaniowa 9,6% 9,0%
-pozostała działalność 13,5% 15,2%

Przedstawione  porównanie  wskazuje  na  ustalone  preferencje  gminy 
dotyczące oświaty, opieki społecznej, utrzymania dróg gminnych. Za zadawalający 
wynik należy uznać wysoki % udziału wydatków na utrzymanie dróg w strukturze 
wydatków ogółem.
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Zestawienie  podstawowych  informacji  dotyczących  szkół  podstawowych  i 
gimnazjum  oraz wykonania planów finansowych przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie podstawowych informacji dotyczących szkół podstawowych i gimnazjum
oraz wykonania planów finansowych na dzień 31 grudnia 2007

Wyszczególnienie SP Ligota
Mała

SP
Wszechświęte

SP
Gminy Oleśnica

SP
Sokołowice

SP Ligota
Polska

SP
Smolna Gimnazjum Razem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
-przeciętna liczba 
zatrudnionych 21 21 15 17 20 15,9 37 146,9
-pracujący w osobach (Z-
03) 25 21 22 17 24 17 40 166
Razem zatrudnieni : 25 21 22 17 24 17 40 166
liczba uczniów 
średnioroczna 140 60 120 115 165 83 393 1076
Wydatki  bieżące : 1 156 517,08 774 911,61 854 715,83 1 034 505,09 1 176 584,57 841 291,98 2 271 974,33 8 110 500,49
w tym:
 - płace i pochodne 837 987,44 524 045,96 642 308,32 731 752,59 895 149,10 618 263,82 1 678 574,05 5 928 081,28
 - odpis na zfśs 45 789,51 32 015,97 48 923,66 36 341,49 50 964,21 37 071,00 77 211,71 328 317,55
 - dowóz uczniów 43 506,38 16 405,29 76 576,67 48 105,39 44 597,95 16 025,45 240 367,22 485 584,35
- pozostałe wydatki 229 233,75 202 444,39 86 907,18 218 305,62 185 873,31 169 931,71 275 821,35 1 368 517,31
Udział w wydatkach płac, 
pochodnych i zfśs 76,42% 71,76% 80,88% 74,24% 80,41% 77,90% 77,28% 77,14%
Koszt utrzymania 
1 ucznia 8 260,84 12 915,19 7 122,63 8 995,69 7 130,81 10 136,04 5 781,10 7 537,64

Wysokość subwencji oświatowej : 5.186.225 zł ; na 1 ucznia: 4 819,91

Strukturę wydatków w układzie  wg działów,  ze zróżnicowaniem na wydatki 
bieżące i majątkowe ujęto w Tabela Nr 2.6.  

Wydatki bieżące na plan 22 592 493,78 wykonano na kwotę 21 475 068,29 tj. 
w 95,1%, natomiast wydatki majątkowe na plan 4 924 030,00zł wykonano w 
wysokości 4 550 639,56zł, tj. w 92,4%.

Informację  o  udzielonych  dotacjach  podmiotom  realizującym  zadania 
publiczne w 2008 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 
2.7, a szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 2.8.

Realizując zadania ustawowe w roku 2008 udzielono z budżetu gminy dotacje 
podmiotom  wykonującym  zadania  publiczne,  zarówno  bieżące  jak  i  majątkowe. 
Spośród  tych  zadań  na  podkreślenie  zasługuje  dofinansowanie  realizacji  takich 
zadań jak:

1) budowa  chodnika  w  Ligocie  Polskiej,  na  które  przekazano  Powiatowi 
Oleśnickiemu dotację w formie pomocy finansowej w kwocie 160 000,00zł;

2) budowa chodnika w Smolnej,  na które przekazano Powiatowi Oleśnickiemu 
dotację w formie pomocy finansowej w kwocie 40 000,00zł;

3) przebudowę  mostu  w  Smolnej  wraz  z  infrastrukturą,  na  które  przekazano 
Powiatowi  Oleśnickiemu  dotację  w  formie  pomocy  finansowej  w  kwocie  
100 000,00zł;

4) zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w kwocie 30 000,00zł;

5) zakup stołu operacyjnego do sali  cięć cesarskich dla Powiatowego Zespołu 
Szpitali w Oleśnicy w kwocie 10 000,00zł.
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3. Wynik Finansowy Budżetu

Ustalony deficyt budżetu gminy w wysokości 3 840 281,00zł w toku realizacji 
budżetu został zmieniony, w rezultacie czego budżet gminy zamknął się deficytem na 
poziomie niższym niż planowano tj. kwotą 2 284 357,45zł.

Uzyskany  ujemny  wynik  finansowy,  niższy  niż  zakładano,  jest  rezultatem 
niewykonania  planowanych  dochodów,  takich  jak  wpływy  ze  sprzedaży  majątku 
gminnego,  jak również niepozyskanie środków pochodzących z UE, podczas gdy 
planowane  wydatki  zostały  zrealizowane  i  sfinansowane  pozostałymi  dochodami 
własnymi gminy.

Deficyt budżetu został pokryty następującymi przychodami:
1) pożyczką zaciągniętą z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 73 000,00zł;
2) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 

1 250 000,00zł (serie E i F)
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu  jednostki  samorządu  terytorialnego,  wynikających  z  rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 961 357,45zł.

Zobowiązania  długoterminowe  na  koniec  roku  budżetowego  wynoszą  
3 940 000,00zł i są sumą zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych 
na zadania inwestycyjne i bieżące. Łączna kwota długu gminy na koniec roku 2008 
stanowi 16,59% wykonanych dochodów i nie przekracza tym samym wskaźnika, o 
którym  mowa  w  art.  170  ustawy  o  finansach  publicznych,  tj.  ograniczenia  60% 
wykonanych dochodów ogółem.
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III. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM DOTACJI I FUNDUSZY CELOWYCH   

W łącznej  kwocie  wykonania  wydatków,  udział  dotacji  celowych,  funduszy 
celowych oraz środków z innych źródeł  stanowi kwotę  5 457 958,91zł,  tj.  20,97% 
wydatków ogółem i wykonane zostały w 98,8% (w roku 2007 było to odpowiednio 
24,8% i 99,6%). 

W stosunku do roku poprzedniego wydatki spadły o  11,15% (wykonanie na 
31.12.2007 wynosiło 6 142 978,41zł).

Na  planowaną  wielkość  dotacji  celowych  na  zadania  zlecone  na  kwotę 
3 978 489,78zł  zrealizowano  3 920 817,17zł;  dotacje  celowe  na  zadania  własne  
i  pozostałe  1 548 441,00zł  zrealizowano  1 537 141,74zł.
 

Informację  o  dotacjach  celowych,  funduszach  celowych  oraz  środkach  
z innych źródeł pozyskanych w 2008 roku przedstawia Tabela Nr 3.

Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco :

1.Zadania zlecone
Na finansowanie  zadań bieżących i  inwestycyjnych z  zakresu administracji 

rządowej gmina otrzymała  dotacje w  wysokości 3 920 817,17zł stanowiące 71,84% 
(w  roku poprzednim  3 620 788,70 stanowiące  58,9%)  wszystkich  dotacji  i  innych 
środków pozyskanych .

W  układzie  klasyfikacji  budżetowej  realizacja  wymienionych  zadań  zleconych 
przedstawiają się następująco (dochody §2010) :

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wykonanie w zł,gr
010 Rolnictwo i łowiectwo 357 866,94

01095 Pozostała działalność 357 866,94
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 539,74
4430 Różne opłaty i składki 350 849,94
4740 Zakup materiałów papierniczych do

sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

2 477,26

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji

721,53

750 Administracja publiczna 59 819,00
75011 Urzędy wojewódzkie 59 819,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 533,60
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 136,35
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 213,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 935,49
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

1 000,00

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

22 742,01
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75101 Urzędu naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 665,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 213,88
4120 Składki na Fundusz Pracy 26,02
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 416,42
4210 Zakup materiałów  i wyposażenia 8,68

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezyden-
tów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie

21 077,01

3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych

8 700,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 393,02
4120 Składki na Fundusz Pracy 63,76
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 894,20
4300 Zakup usług pozostałych 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 371,92
4740 Zakup materiałów papierniczych do

sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

2 151,15

752 Obrona narodowa 750,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 750,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 750,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 000,00

przeciwpożarowa
75414 Obrona cywilna 1 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
852 Pomoc społeczna 3 478 639,22

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

3 132 220,59

3110 Świadczenia społeczne 3 019 515,24
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 848,16
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 207,62
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 129,78
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 257,20
4300 Zakup usług pozostałych 8 842,61
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

2 192,21

4410 Podróże służbowe krajowe 865,23
4440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych
906,61

4700 Szkolenia pracowników niebędacych
członkami korpusu służby cywilnej 

2 960,15

4740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

274,01

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji

3 821,77

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 8 500,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne 

13 707,19

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 707,19
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
332 711,44

3110 Świadczenia społeczne 332 711,44

Razem 3 920 817,17
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2.Zadania własne
Na dofinansowanie zadań bieżących własnych otrzymano:

1) dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 748 384,26zł;
2) dotację z budżetu Miasta Oleśnica w kwocie 8 000,00zł;
3) dotację  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu w kwocie 26 000,00zł;
4) dotacje  z  Terenowego  Funduszu  Ochrony  Gruntów  Rolnych  w  wysokości 

284 040,00zł;
5) rekompensaty  utraconych  dochodów  w  podatkach  i  opłatach  lokalnych  z 

PFRON we Wrocławiu w kwocie 18 243,00
i  stanowią  one   19,87%  wszystkich  otrzymanych  w  2008  r.  dotacji  i  innych 
pozyskanych środków. 
Ponadto otrzymano dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych:

1) z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu w kwocie 
162 000,00zł;

2) z Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu w wysokości 274 890,48zł;
3) z  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Dolnośląskiego  w  kwocie 

15 584,00zł.
Powyższe dotacje stanowią  8,29% wszystkich dotacji i pozyskanych środków.
Z otrzymanych środków sfinansowano m.in. następujące zadania:

w zł,gr
-dotacje z budżetu państwa, w tym na: 748 384,26

- zakup podręczników dla klas „0” i I-III 11 692,00
- naukę języka angielskiego 16 751,13
- przyuczanie młodocianych pracowników 258 439,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. 100 000,00
- dożywianie dzieci 77 071,00
- ośrodek pomocy społecznej 194 375,05
- stypendia socjalne 90 056,08

-dotacje celowe otrzymane z  gminy na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego na zakup 
wyposażenia dla OSP  

8 000,00

-zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na 
terenie Gminy Oleśnica z otrzymanej dotacji z WFOŚiGW 26 000,00

-dotacje z TFOGR we Wrocławiu na remonty i budowę 
dróg gminnych i wewnętrznych, takich jak: przebudowa 
drogi gminnej w m. Osada Leśna, przebudowy dróg 
wewnętrznych w Ostrowinie, Zimnica-Ligota Mała

446 040,00

-dotacja z ANR we Wrocławiu na przebudowę dróg 
wewnętrznych w m. Boguszyce Osiedle 274 890,48

3.Zadania inwestycyjne i remontowe

Zadania  inwestycyjne  w  Gminie  Oleśnica  stanowią  bardzo  ważną  część 
budżetu i mają ogromny wpływ na powiększanie majątku gminy. 

Wydatki  inwestycyjne  zostały  wykonane  w  bieżącym  roku  na  kwotę 
4 137 771,56zł  i  stanowią  15,90%  wydatków  ogółem.  Środki  na  dofinansowanie 
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zadań inwestycyjnych w kwocie 460 974,48zł pozyskano w związku z realizacją niżej 
wymienionych zadań:

w zł,gr
-przebudowa drogi gminnej nr 102157D w miejscowości Osada 

Leśna

54 000,00

-przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowinie 42 000,00
-przebudowa drogi wewnętrznej Zimnica-Ligota Mała 42 000,00
-przebudowa drogi wewnętrznej w Boguszycach Osiedle 274 890,48
-przebudowa drogi wewnętrznej w Ligocie Małej - Bachryj 24 000,00
-wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 8 500,00
-zakup placów zabaw 15 584,00
Razem 460 974,48

Wykaz  wszystkich  zadań  inwestycyjnych  z  określeniem  wysokości 
finansowania z zewnętrznych źródeł dofinansowania  przedstawiono w Tabela Nr 4.
 

Efektem  przeprowadzonych  w  roku  sprawozdawczym  inwestycyjnych  robót 
budowlanych:

1) w zakresie dróg gminnych i wewnętrznych jest wykonanie:
•  2 902 metrów bieżących dróg z masy mineralno-asfaltowej na łączną kwotę 

816 121,50zł  w  miejscowościach  Osada  Leśna,  Ostrowina,  Cieśle, 
Sokołowice, Boguszyce, Poniatowice, Smolna, Zimnica - Ligota Mała, Ligota 
Wielka Smardzów; 

• 2 024  metrów bieżących  i  327,5  m2 dróg  z  kostki  brukowej  betonowej  na 
łączną  kwotę  1 696 361,16zł  w  miejscowościach takich  jak:  Wszechświęte, 
Bogusławice,  Dąbrowa,  Krzeczyn,  Smardzów,  Spalice,  Boguszyce Osiedle, 
Ligota Mała;

• 258  metrów  bieżących  chodnika  z  kostki  brukowej  betonowej  na  kwotę 
164 505,45zł w miejscowościach Poniatowice i Spalice;

• 193 m2 zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej na kwotę 30 000,00zł 
w miejscowości Boguszyce wieś;

• przystanek w Ligocie Wielkiej na kwotę 8 000,00zł;
2) w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi jest wykonanie:
• 2454 metrów bieżących sieci kanalizacyjnej w miejscowości Spalice na łączną 

wartość 714 804,20zł;
• przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Boguszycach; 
• przyłącza wody do pompowni w Boguszycach;
3) w  zakresie  gospodarki  mieszkaniowej  dokonano  wymiany  ogrzewania  w 

świetlicy w Ligocie Polskiej na kwotę 66 511,00zł.

Ponadto,  obok  wydatków  inwestycyjnych  zrealizowano  zadania  bieżące 
dotyczące  remontów  dróg  gminnych  i  wewnętrznych  oraz  remontów  świetlic. 
Największa część tych wydatków przypada jednak na te  pierwsze.  W 2008 roku 
wyremontowano 2 261 metrów bieżących dróg gminnych i 11 560 metrów bieżących 
dróg wewnętrznych w różnych miejscowościach na terenie Gminy na łączną kwotę 
1 060 546,56zł.
Spośród  zadań  remontowych  w  świetlicach  wiejskich  i  w  szkołach  gminnych  na 
podkreślenie zasługują takie realizacje jak:
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• remont świetlicy w Wyszogrodzie w ramach którego wymieniono ogrzewanie i 
wyremontowano pomieszczenia na kwotę ogółem 56 955zł;

• remont świetlicy w Brzezince, w ramach którego wykonano gruntowne prace 
remontowe na łączną kwotę 215 396zł;

• remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej we Wszechświętem w związku z 
przystosowaniem pomieszczeń do prowadzenia pierwszego w Gminie Punktu 
Przedszkolnego – całkowity koszt wynosi 72 540zł.
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IV. WYDATKI MAJĄTKOWE   

Udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków ogółem stanowi 17,48% 
i w stosunku do roku poprzedniego jest niższy. 

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych 

 według  uchwały  budżetowej  wynosił  10.311.000,00zł,  lecz  w  okresie 
sprawozdawczym  został  zmniejszony  o  kwotę  5.799.870,00,  tj.  o  43,75%  do 
wielkości  wstępnie  projektowanej.  Powodem  tak  dużego  zmniejszenia  planu 
wydatków był głównie fakt, że nie udało się pozyskać – jak planowano - środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych i innych pochodzących z zewnątrz w kwocie 
4 460 000,00zł  na  zadania  inwestycyjne,  takie  jak  oczyszczalnia  ścieków  w 
miejscowości  Bystre,  budowa  SUW  w  miejscowościach  Brzezinka  –  Ostrowina  i 
budowa kompleksu hali sportowej przy Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych w 2008 roku w wysokości 
4 550 639,56zł były środki pieniężne z niżej wymienionych tytułów:

w zł,gr
-środki własne 4 089 665,08
-dotacje celowe w tym z: 460 974,48

-Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 162 000,00
-z budżetu państwa 8 500,00
 -z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Woj.Dolnośląskiego 15 584,00
- z budżetu Agencji Nieruchomości Rolnych 274 890,48

Podstawowe  kierunki  wydatków  majątkowych  w  układzie  klasyfikacji 
budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdz. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykon.
01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 1 053 330,00   935 701,28        88,83

   wsi    
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 053 330,00   935 701,28 88,83
   budżetowych    
60014   Drogi publiczne powiatowe 300 000,00 300 000,00     100,00

  6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 300 000,00 300 000,00     100,00

  udzielaną między jednostkami samorządu    
  terytorialnego na dofinansowanie    
   własnych zadań inwestycyjnych i zakupów    
   inwestycyjnych    
60016   Drogi publiczne gminne 237 500,00 231 246,18      97,37

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 237 500,00 231 246,18      97,37

   budżetowych    
60017   Drogi wewnętrzne 2 449 000,00 2 401 985,74        98,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 449 000,00 2 401 985,74        98,00

   budżetowych    
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 407 050,00 256 352,60      73,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 312 050,00 226 768,60      73,00

   budżetowych    
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 95 000,00 29 584,00     31,00

   jednostek budżetowych    
71035   Cmentarze 16 000,00 16 000,00    100,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 16 000,00 16 000,00    100,00

   budżetowych    
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach 4 000,00     0,00     0,00
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   powiatu)    
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 4 000,00     0,00     0,00

   jednostek budżetowych    
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach 16 000,00 15 536,00     97,00

   powiatu)    
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 16 000,00 15 536,00     97,00

   jednostek budżetowych    
75404   Komendy wojewódzkie Policji 37 000,00 37 000,00    100,00

  6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na 37 000,00 37 000,00    100,00

  finansowanie lub dofinansowanie zadań    
   inwestycyjnych    
75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży 30 000,00 30 000,00    100,00

   Pożarnej    
  6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 30 000,00 30 000,00    100,00

  udzielaną między jednostkami samorządu    
  terytorialnego na dofinansowanie    
   własnych zadań inwestycyjnych i zakupów    
   inwestycyjnych    
80101   Szkoły podstawowe 33 000,00 33 000,00    100,00

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 33 000,00 33 000,00    100,00

   jednostek budżetowych    
80110   Gimnazja 144 000,00 143 838,00     100,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 144 000,00 143 838,00     100,00

   budżetowych    
85111   Szpitale ogólne 10 000,00 10 000,00    100,00

  6220 Dotacje celowe z budżetu na 10 000,00 10 000,00    100,00

  finansowanie lub dofinansowanie kosztów    
  realizacji inwestycji i zakupów    
   inwestycyjnych innych jednostek sektora    
   finansów publicznych    
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 500,00 30 498,34    100,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 7 202,00 7 202,00   100,00

   budżetowych    
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 23 298,00 23 296,34    100,00

   jednostek budżetowych    
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka 8 500,00 8 500,00   100,00

   alimentacyjna oraz składki na    
   ubezpieczenia emer.i rentowe z ub.sp.    
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 8 500,00 8 500,00   100,00

   jednostek budżetowych    
90002   Gospodarka odpadami 5 900,00 5 868,00   100,00

  6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 5 900,00 5 868,00   100,00

  jednostek samorządu terytorialnego oraz    
  związków gmin lub związków powiatów na    
   dofinansowanie zadań inwestycyjnych i    
   zakupów inwestycyjnych    
90003   Oczyszczanie miast i wsi 9 100,00 6 029,00    66,00

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 9 100,00 6 029,00    66,00

   jednostek budżetowych    
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 43 150,00    206,40      2,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 13 150,00    206,40      2,00

   budżetowych    
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 30 000,00      0,00      0,00

   jednostek budżetowych    
90017   Zakłady gospodarki komunalnej 30 000,00 30 000,00    100,00

  6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, 30 000,00 30 000,00    100,00

  wniesienie wkładów do spółek prawa    
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  handlowego oraz na fundusz statutowy    
   banków państwowych i innych instytucji    
   finansowych    
92601   Obiekty sportowe 60 000,00 58 878,02     98,00

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 60 000,00 58 878,02     98,00

 
jednostek budżetowych

   
   Razem 4 924 030,00 4 550 639,56        92,00

Uwzględniając wielkość nakładów poniesionych w roku budżetowym i  z  lat 
poprzednich, wartość zadań zakończonych i  przekazanych do eksploatacji  wynosi 
6 797  813,02zł.

Wartość  nakładów  zaangażowanych  w  zadania  kontynuowane  na  rok 
następny  wynosi  2 416 535,07zł.

Szczegółową  realizację  poszczególnych  zadań  i  zakupów  inwestycyjnych 
określa Tabela Nr 4.
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V.FUNDUSZE CELOWE I DOCHODY WŁASNE  
1.Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu stanowią wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska, 
przekazane  przez  Urząd  Marszałkowski  oraz  inne  pozyskane  opłaty  w  zakresie 
własnym . 

Środki  dyspozycyjne  funduszu  w  wysokości  1 922 525,46zł,  wydatkowano  
w 33,42% a pozostałą kwotę w wysokości 1 280 084,05zł stanowią środki obrotowe 
na  koniec  okresu  sprawozdawczego.  Kwotę  642 441,41zł  wydatkowano  wg 
następujących kierunków (dane z Oś-4g w pełnych złotych):

-na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 404 500,00zł;
-na  ochronę  powietrza  atmosferycznego  i  klimatu  wydatkowano  
17 740,00zł;
-na gospodarkę odpadami wydatkowano w kwocie 115 281,00zł
-na inne wydatki 101 770,00zł .

W 2008  roku  na  podstawie  zarządzenia  Nr  30/07  Wójta  Gminy  Oleśnica  
z dnia 14 maja 2007r. w sprawie Regulaminu wydatkowania środków z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej , wydatkowano z funduszu na :

-budowę  49  oczyszczalni  ścieków  –  zrefundowano  wydatki  na  kwotę 
211 920,00zł;
-na   rozbudowę 3834mb gminnej  sieci  wodociągowej  - zrefundowano 
wydatki na kwotę 199 080,00zł;
-na  zakup  i  montaż  3  kotłów  wykorzystujących  OZE  -  zrefundowano 
wydatki na kwotę 17 740,00zł;
-na termomodernizację 2 budynków na kwotę 59 400,00zł;
-inne  wydatki  jak  organizacja  konkursu  ekologicznego  pn.  „Selektywna 
zbiórka odpadów”, wspieranie działań proekologicznych i edukacja w tym 
zakresie. 

Realizację przychodów i wydatków przedstawia Tabela Nr 5.1. 

2.Dochody własne szkół będących jednostkami budżetowymi
Dochody te  zostały określone 28 listopada 2008 r. uchwałą Nr XXVIII/127/08 

Rady  Gminy  Oleśnica.  Plan  po  zmianach  dochodów  własnych  7  jednostek 
oświatowych, na 31.12.2008r. wynosił 140 530,00zł i został zrealizowany w 85,95%. 
Ze zgromadzonej kwoty wydatkowano 121 183,30zł przeznaczając środki na rozwój 
bazy  materialnej  oraz  poprawę  warunków  wychowania  i  opieki  nad  młodzieżą. 
Według klasyfikacji budżetowej środki wydatkowano na:

-zakup materiałów i wyposażenia – 78 614,66zł;
-zakup środków żywności – 1 677,00zł;
-zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 8 375,71zł,
-zakup energii – 13 486,49zł;
-zakup usług remontowych – 13 498,33zł;
-zakup usług pozostałych – 4 115,26zł;
-wpłaty nadwyżki dochodów własnych – 1 415,85zł.

Wszystkie nadwyżki dochodów własnych szkół zostały zwrócone na rachunek 
budżetu gminy na dzień 31.12.2008 r.

Informację z realizacji  dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek 
budżetowych i kierunki wydatków określa Tabela Nr 5.2.
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VI. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

Obowiązek stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych stosuje 
się do wszystkich zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, dla których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Realizacja  ustawy  w  zakresie  zamówieniach  publicznych  w  okresie 
sprawozdawczym przedstawia się następująco:

w zł,gr
Wyszczególnienie Rok 2008 Rok 2007

Łączna wielkość zrealizowanych zamówień 
publicznych w tym udzielone w trybie :

5 316 160,28zł 5 919 065,73zł

- przetarg nieograniczony 4 492 370,49zł 5 660 993,45zł
103.121,84 - przetarg ograniczony 478 697,75zł 0,00zł

- zapytanie o cenę 96 242,80zł 103 121,84zł
- umowy ramowe 17 934,00zł 0,00zł
- z wolnej ręki 230 915,24zł 155 010,44zł

Z  powyższego  wynika,  że  najwięcej  zamówień  przypada  na  zamówienia 
udzielone  w  trybie   przetargu  nieograniczonego.  W  łącznej  wielkości  tego 
zamówienia udział przypada na działy :

w zł,gr
Wyszczególnienie Rok 2008 Rok 2007

010.Rolnictwo i łowiectwo 516 570,67zł 2 688 217,47zł
600.Transport i łączność 2 644 237,63zł 2 075 753,89zł
700. Gospodarka mieszkaniowa 446 507,01zł 0,00zł
801.Oświata i wychowanie 524 351,88zł 549 809,38zł
900.Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 213 865,30zł 0,00zł

Pozostałe zamówienia udzielono w trybie:
1) przetargu ograniczonego - na zakup urządzeń oświetleniowych; 
2) umów ramowych - na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica;
3) zapytania o cenę - na dożywianie dzieci w szkołach;
4) z wolnej ręki - na wykonanie II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w m. Spalice i 

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. przebudowa dróg wewnętrznych w 
m.  Boguszyce  osiedle.

Realizacja  zamówień  publicznych  w  określonych  trybach  oraz  rodzaje 
zamówień w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabela Nr 6.
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VII.UPOWAŻNIENIA  
Zgodnie z uchwałą Nr VI/67/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 

roku  w sprawie budżetu gminy na rok 2008 rok Wójt został  upoważniony między 
innymi do :

1)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 
jest  niezbędna  dla  zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki
i termin zapłaty upływa w roku następnym,
2)dokonywania  zmian  w  planie  wydatków,  z  wyłączeniem  przeniesień 
wydatków między działami i zmian kwot wydatków na WPI;
3)lokowania  wolnych  środków  budżetowych  na  rachunkach  bankowych  
w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu gminy;
4)zaciągania  kredytów i  pożyczek  oraz  emisji  papierów  wartościowych  na 
pokrycie  występującego  w  ciągu  roku  budżetowego  deficytu  gminy  do 
wysokości ustalonego limitu.

W toku wykonywania budżetu w 2008 roku Wójt 6 razy lokował wolne środki 
w  wysokości  2  mln  zł  na  rachunkach  bankowych  w  innym  banku  niż  bank 
prowadzący bankową obsługę budżetu (były to lokaty każdorazowo po 2mln złotych, 
oprocentowanie  według stałej  stopy procentowej  każdorazowo negocjonowanej  w 
Banku PEKAO S.A. – oprocentowania odpowiednio 5,20%; 5,20%; 5,60%; 6,00%; 
5,50%;  6,28%). Ponadto  Wójt  2  razy  lokował  wolne  środki  finansowe  w  banku 
prowadzącym bankową obsługę budżetu, tj. w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy (były 
to lokaty po 2mln zł, oprocentowane według stopy procentowej 5,50% każdorazowo 
negocjowanej  z  bankiem).  Dzięki  powyższym  działaniom  pozyskano  dodatkowe 
środki pieniężne w roku sprawozdawczym w kwocie 55 908,35zł.

W  okresie  sprawozdawczym  zaciągnięto  pożyczkę  z  Wojewódzkiego 
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  we  Wrocławiu  na  kwotę 
73 000zł  oraz wyemitowano papiery wartościowe, tj. obligacje serii E i F na kwotę 
1 250 000,00zł  na  pokrycie  występującego  w  ciągu  roku  budżetowego  deficytu 
gminy.

W  toku  wykonywania  budżetu  Gminy  Oleśnica  za  2008  rok  dokonano  spłat 
zobowiązań  gminy  wynikających  z  wcześniej  zaciągniętego  długu  w  wysokości 
83 000,00zł z niżej wymienionych tytułów  :

-pożyczka  w  WFOŚiGW  we  Wrocławiu  na  budowę  sieci  kanalizacji  w 
Smardzowie - spłata 4 raty kapitałowej wysokości 60.000,00zł;
-pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na sfinansowanie zadań  "Modernizacja 
sieci wodociągowej w m. Cieśle - Sokołowice, Bystre - Nieciszów” spłata 3 raty 
kapitałowej wysokości 15.000,00zł.  
-Pożyczka  z  WFOŚiGW we  Wrocławiu  na  zakup  pojemników  do  selektywnej 
zbiórki  odpadów  na  terenie  gminy  –  spłata  1  raty  kapitałowej  w  wysokości 
8 000,00zł.

Z upoważnienia rady do dokonywania zmian w planie wydatków w 2008 roku 
Wójt  Gminy  skorzystał  wydając 18  zarządzeń  dokonujących  zmian  w  budżecie i 
budżetu co przedstawia Tabela Nr 7.
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Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że realizacja budżetu gminy w roku 
budżetowym  2008  jest  na  zadawalającym  poziomie,  mimo  zamknięcia  roku 
deficytem budżetowym w kwocie 2 284 357,45zł. W roku sprawozdawczym udało się 
zrealizować  większość  najważniejszych  dla  gminy  i  mieszkańców  zadań 
inwestycyjnych. Ponadto, porównując wykonanie dochodów i  wydatków bieżących 
należy  zauważyć,  że  duża  część  (bo  aż  1 732 910,65  zł)  dochodów  bieżących 
została  zaangażowana  w  realizację  wydatków  majątkowych  budżetu.  Fakt  ten 
zasługuje na podkreślenie i  stanowi bardzo dobry prognostyk na przyszłość, gdyż 
świadczy  o  tym,  że  władze  samorządowe  podejmują  właściwe  decyzje  i  są 
nastawione na rozwój,  jak  również  powiększanie  majątku  gminy  w celu  coraz  to 
lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy. 
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