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XXXIII SESJA RADY GMINY OLEŚNICA



Rada Gminy Oleśnica uchwałą Nr XV/98/11 z dnia 29 grudnia 
2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2012 określiła 
wielkość dochodów na kwotę 35.788.790,00 zł i wydatków na 
kwotę 34.991.000,00 zł, a tym samym nadwyżkę budżetu na 
kwotę 797.790,00 zł.

W wyniku zmian budżetu w trakcie roku plan oraz jego wykonanie 
przestawiają się następująco :

I.1  WPROWADZENIE

87,4-2.623.271,11-3.000.000,00Deficyt
94,234.957.468,8637.111.886,72Wydatki
94,832.334.197,7534.111.886,72Dochody

Wskaźnik 
w %

  Wykonanie na 
31.12.2012

Plan na 
31.12.2012

2



I.2  WPROWADZENIE
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Dochody budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego zostały 
wykonane w kwocie 32.334.197,75 zł, tj. 94,8% planu, z czego dochody 
bieżące stanowią kwotę 30.249.905,04 zł (93,55% dochodów ogółem), a 
dochody majątkowe kwotę – 2.084.292,71 (6,45% dochodów ogółem).
W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy struktura udziału 
poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Wykonanie w 2012 r.

  Dochody własne, w tym 17.321.341,53 53,6

5.175.650,29 16,0
  Subwencja ogólna 8.555.954,00 26,5
  Dotacje celowe na zadania zlecone 4.466.720,37 13,8
  Dotacje celowe na zadania własne 1.204.447,63 3,7

474.699,70 1,5
  Dotacje pozostałe 142.594,18 0,4
  Pozostałe źródła 168.440,34 0,5

Wskaźnik wykonania w 
% w dochodach ogółem

 udział w podatkach stanowiących   
dochód budżetu państwa

  Dotacje celowe w ramach   
programów finansowanych z   
udziałem środków europejskich



Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych: 
- dochody wykonano w 94,8%, 
- wydatki w 94,2%, w efekcie czego uzyskano deficyt budżetowy 
w wysokości  2.623.271,11 zł.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina osiągnęła 
wzrost ogólny dochodów o 5,54% w porównaniu do roku 2011. 

Dochód gminy w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca w 2012 
wyniósł 2.614,55zł

II.1  DOCHODY - ogólnie
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II.2 DOCHODY  - wg działów
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Dział Dochody wg działów Plan po zmianach Wykonanie w zł Wskaźnik %
010  Rolnictwo i łowiectwo 99,8
020  Leśnictwo 106,5
600  Transport i łączność 96,7
700  Gospodarka mieszkaniowa 78,2
710  Działalność usługowa 29,2
750  Administracja publiczna 94,9
751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,... 100,0
752 Obrona narodowa 300,00 300,00 100,0
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 101,3
756 94,5
758  Różne rozliczenia 99,9
801  Oświata i wychowanie 123,7
851 Ochrona zdrowia 1,14 1,14 100,0
852  Pomoc społeczna 98,9
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 45,4
854  Edukacyjna opieka wychowawcza 100,0
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 61,5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 104,4
926  Kultura fizyczna i sport 100,0

Ogółem 94,8

785 714,74 783 942,58
11 630,00 12 389,84

535 966,00 518 391,90
2 567 496,80 2 066 790,80

7 700,00 2 250,00
81 977,00 77 767,48

2 044,00 2 044,00

100 287,40 101 640,40
 Dochody od os. prawnych, od os. fiz.i od innych jed. … 16 045 718,33 15 169 722,40

8 664 458,72 8 656 051,62
7 514,10 9 295,47

4 370 589,00 4 323 451,06
14 933,00 6 785,76

102 847,00 102 847,00
657 598,19 404 308,00

25 111,30 26 218,30
130 000,00 130 000,00

34 111 886,72 32 334 197,75



II.3  DOCHODY - struktura 

6

Struktura dochodów w 2012 roku Wykonanie w zł Wskaźnik w %
Dochody własne 12.145.691,24 37,6
Subwencja ogólna 8.555.954,00 26,5
Dotacje celowe na zadania zlecone 4.466.720,37 13,8
Udział w podatkach bezpośrednich 5.175.650,29 16,0
Dotacje celowe na zadania własne 1.204.447,63 3,7

474.699,70 1,5
Pozostałe źródła 311.034,52 0,9

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowane z udziałem środków europejskich

12 145 691,24

8 555 954,00

4 466 720,37

5 175 650,29

1 204 447,63 474 699,70 311 034,52
Dochody własne

Subwencja ogólna

Dotacje celowe na zadania zlecone

Udział w podatkach bezpośrednich

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowane z udziałem śrokdów 
europejskich
Pozostałe źródła



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY 2012 POCHODZĄCE Z 
BUDŻETU PAŃSTWA 

19.538.035,99 zł 

UDZIAŁ GMIN W PODATKACH 
BEZPOŚREDNICH 

5.175.650,29 zł 

SUBWENCJA OGÓLNA 

8.555.954,00 zł 

DOTACJE 

5.806.431,70 zł 

CZĘŚĆ 
WYRÓWNAWCZA 

2.298.428,00zł 

tj. 100,00% 

CZĘŚĆ 
OŚWIATOWA 

6.237.429,00 zł 

tj. 100,00% 

CIT 

56.152,29 zł 

tj. 112,30% 

PIT 

5.119.498,00 zł 

tj. 97,22% 

NA ZADANIA WŁASNE 

724.311,63 zł 

NA ZADANIA ZLECONE 

4.466.720,37 zł 

NA PROGRAMY UNIJNE 

474.699,70 zł 

NA ZADANIA W RAMACH 
POROZUMIEŃ 

10.700,00 zł 

UZUPEŁNIENIE 
SUBWENCJI 

OGÓLNEJ 

20.097,00zł 

Z PAŃSTWOWYCH 
FUNDUSZY CELOWYCH 

130.000,00 zł 



I.4  DOCHODY – podatki i opłaty lokalne 2012
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Rodzaj podatku / opłaty Wykonanie w PLN

 - karta podatkowa 6.214,99 0,06 0,02
 - podatek od nieruchomości 6.371.351,33 59,80 19,70
 - podatek rolny 1.943.167,21 18,24 6,01
 - podatek leśny 139.220,93 1,31 0,43
 - podatek od środków transportowych 462.291,46 4,34 1,43
 - podatek od spadków i darowizn 101.796,00 0,96 0,32
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 395.728,02 3,71 1,22
 - opłata eksploatacyjna 232.387,27 2,18 0,72
 - wpływy z opłaty skarbowej 39.080,50 0,37 0,12
 - wpływy z opłat za zezwol. - alkohol 166.520,94 1,56 0,51
 - wpływy z różnych opłat 661.937,88 6,21 2,05
 - odsetki 134.299,94 1,26 0,42

Ogółem 10.653.996,47 100,00 32,95

% w ogółem 
dochodów z 

podatków
% w ogółem 
dochodów



III.1  WYDATKI - wg działów
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Wydatki wg działów Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik 
 na 2012 r. w zł w zł w %

 Rolnictwo i łowiectwo 1.387.991,74 1.332.609,28 96,0
 Transport i łączność 2.592.262,00 2.307.700,68 89,0
 Gospodarka mieszkaniowa 2.939.829,73 2.795.012,86 95,1
 Działalność usługowa 12.000,00 3.775,04 31,5
 Administracja publiczna 4.324.257,39 3.954.211,51 91,4
 Urzędy naczelnych organów  władzy państw.,kontroli .. 2.044,00 2.044,00 100,0
Obrona narodowa 300,00 300,00 100,0
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 1.141.325,50 1.127.199,95 98,8

 Obsługa długu publicznego 898.723,00 898.653,17 100,0
 Różne rozliczenia 110.500,00 0,00 0,0
 Oświata i wychowanie 11.554.761,82 10.925.005,42 94,5
 Ochrona zdrowia 294.600,00 282.256,76 95,8
 Pomoc społeczna 5.557.994,20 5.311.233,26 95,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 34.933,00 13.571,52 38,9
 Edukacyjna opieka wychowawcza 166.547,00 156.981,50 94,3
 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.770.696,27 2.611.444,63 94,3
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.539.346,00 2.475.273,29 97,5
 Kultura fizyczna i sport 783.775,07 760.195,99 97,0
Ogółem 37.111.886,72 34.957.468,86 94,2

 innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz
 wydatki związ.z ich poborem



III.2  WYDATKI BIEŻĄCE
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Wydatki wg działów Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik 
 na 2012 r. w zł w zł w %

 Rolnictwo i łowiectwo 95,9
 Transport i łączność 85,0
 Gospodarka mieszkaniowa 95,1
 Działalność usługowa 31,5
 Administracja publiczna 91,4
 Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontroli 100,0

Obrona narodowa 300,00 300,00 100,0
 Bezpieczeństwo publiczne 94,7
 i ochrona przeciwpożarowa
 Obsługa długu publicznego 100,0
 Różne rozliczenia 0,00 0,0
 Oświata i wychowanie 94,4
 Ochrona zdrowia 94,1
Pomoc społeczna 95,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38,9
 Edukacyjna opieka wychowawcza 94,3
 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90,5
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 98,5
 Kultura fizyczna i sport 97,2
Ogółem 93,6

880 791,74 844 752,59
1 585 997,00 1 347 553,97

617 113,05 587 057,09
12 000,00 3 775,04

4 300 502,39 3 930 456,51
2 044,00 2 044,00

 i ochr.prawa oraz sądown.

226 050,00 214 077,83

898 723,00 898 653,17
110 500,00

11 177 683,54 10 548 419,54
208 770,54 196 427,30

5 557 994,20 5 311 233,26
34 933,00 13 571,52

166 547,00 156 981,50
1 481 948,78 1 341 707,97
1 941 930,29 1 913 193,96

470 567,73 457 596,56
29 674 396,26 27 767 801,81



III.2  WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I 
POCHODNE
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Wydatki na wynagrodzenia Plan po zmianach Wykonanie w zł Wskaźnik 
i pochodne na 2012 r. w zł w %

 Rolnictwo i łowiectwo 38,6
 Transport i łączność 60,1
 Gospodarka mieszkaniowa 150,00 15,0
 Działalność usługowa 0,00 0,0
 Administracja publiczna 92,4
 Urzędy naczelnych organów  władzy państw.,kontroli 100,0

 Oświata i wychowanie 95,3
 Ochrona zdrowia 99,9
 Pomoc społeczna 94,9
 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 69,0
 Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego 99,1
 Kultura fizyczna 87,8
Ogółem 94,1

26 357,11 10 181,19
87 954,00 52 828,00
1 000,00
1 300,00

3 164 199,48 2 922 898,95
2 044,00 2 044,00

 i ochr.prawa oraz sądown.
8 027 578,52 7 653 484,87

8 350,00 8 340,00
858 102,00 814 186,25
10 000,00 6 900,00
1 614,00 1 600,00

29 365,00 25 775,36
12 217 864,11 11 498 388,62

34,42%
65,58% wydatki bieżące -

wynagrodzenia i 
pochodne

wydatki bieżące pozostałe



III.3  WYDATKI BIEŻĄCE - oświata
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10.548.419,54Razem 

943,42Pozostała działaność80195

28.351,64Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli80146

633.416,23Dowożenie uczniów80113

2.446.914,90Gimnazja80110

535.598,21Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego80104/80106

726.710,15Odziały przedszkolne 80103

6.176.484,99Szkoły podstawowe80101

 Wykonanie w zł Kierunek wydatku (nazwa rozdziału)Rozdział

Szkoły podstawowe

Oddziały przedszkolne

Przedszkola i inne formy

Gimnazja

Dowożenie uczniów

Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli



IV.1  WYDATKI MAJĄTKOWE - ogólnie 
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Rodzaj wydatku Plan po zmianach na 
2012 r.

Wykonanie Wskaźnik w %

Wydatki bieżące 29.674.396,26 27.767.801,81 93,6%

Wydatki majątkowe 7.437.490,46 7.189.667,05 96,7%

Razem 37.111.886,72 34.957.468,86 94,2%

7 189 667,05

27 767 801,81



IV.2  WYDATKI MAJATKOWE – wg działów
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DziałDział WyszczególnienieWyszczególnienie Plan po zmianachPlan po zmianach
na 2012 r. w złna 2012 r. w zł

Wykonanie w złWykonanie w zł WskaźnikWskaźnik
w %w %

010010   Rolnictwo i łowiectwoRolnictwo i łowiectwo 507.200,00507.200,00 487.856,69487.856,69 96,1996,19

600600   Transport i łącznośćTransport i łączność 1.006.265,001.006.265,00 960.146,71960.146,71 95,4295,42

700700   Gospodarka mieszkaniowaGospodarka mieszkaniowa 2.322.716,682.322.716,68 2.207.955,772.207.955,77 95,0695,06

750750   Administracja publicznaAdministracja publiczna 23.755,0023.755,00 23.755,0023.755,00 100,00100,00

754754   Bezpieczeństwo publiczne i Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowaochrona przeciwpożarowa

915.275,50915.275,50 913.122,12913.122,12 99,7699,76

801801   Oświata i wychowanieOświata i wychowanie 377.078,28377.078,28 376.585,88376.585,88 99,8799,87

851851   Ochrona zdrowiaOchrona zdrowia 85.829,4685.829,46 85.829,4685.829,46 100,00100,00

900900   Gospodarka komunalna i Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiskaochrona środowiska

1.288.747,491.288.747,49 1.269.736,661.269.736,66 98,5298,52

921921
  

  Kultura i ochrona Kultura i ochrona 
dziedzictwadziedzictwa

597.415,71597.415,71 562.079,33562.079,33 94,0994,09

926926   Kultura fizyczna i sportKultura fizyczna i sport 313.207,34313.207,34 302.599,43302.599,43 96,6196,61

Ogółem 7.437.490,46 7.189.667,05 96,67



IV.3.  WYDATKI INWESTYCYJNE 2011
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Zadania inwestycyjne w Gminie Oleśnica stanowią bardzo ważną część 
budżetu i mają ogromny wpływ na rozwój i powiększanie majątku gminy. Wydatki 
inwestycyjne zostały wykonane w roku sprawozdawczym na kwotę 5.615.812,14 zł i 
stanowią 16,06% wydatków ogółem. Część w kwocie 1.113.221,14 zł sfinansowano 
ze środków pochodzących z: 

1) Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu – 164.440,34 zł; 
2) budżetu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego we Wrocławiu – 

252.136,00 zł; 
3) z państwowego funduszu celowego – 100.000,00 zł; 
4) budżetu państwa – 45.109,74 zł. 
 
Ponadto z budżetu środków europejskich otrzymano kwotę 451.535,00 zł w 

związku z zakończeniem w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy (2011) zadania 
inwestycyjnego w zakresie dotyczącym budowy świetlicy wiejskiej we 
Wszechświętem. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że największą realizowaną w 2012 r. 
inwestycją była budowa salo-remizo- świetlicy wiejskiej we Wszechświętem, której 
budowa została zakończona i tylko w analizowanym roku pochłonęła 2.101.845,46 zł, 
a największą rozpoczętą w ubiegłym roku inwestycją jest trzyletnia budowa 
wielofunkcyjnej hali sportowej przy gminnym gimnazjum w Oleśnicy. Zadanie 
zostanie w całości zakończone w 2014 r. i w udziale około 30% podlega 
dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 



NAJWAŻNIEJSZE NAJWAŻNIEJSZE 

INWESTYCJE GMINNE 2012 ROKUINWESTYCJE GMINNE 2012 ROKU



Salo-remizo-świetlica wiejska w m. WszechświęteSalo-remizo-świetlica wiejska w m. Wszechświęte
Koszt robót budowlanych – 5.587.483,40 złKoszt robót budowlanych – 5.587.483,40 zł

Wydatki poniesione w 2012 r. - 2.101.845,46 złWydatki poniesione w 2012 r. - 2.101.845,46 zł
Kwota dofinansowania ze środków unijnych - 451.535,00 złKwota dofinansowania ze środków unijnych - 451.535,00 zł



Salo-remizo-świetlica wiejska w m. Wszechświęte Salo-remizo-świetlica wiejska w m. Wszechświęte 
nocną porąnocną porą



Remiza OSP w SokołowicachRemiza OSP w Sokołowicach
Koszt robót budowlanych – 724.548,07 złKoszt robót budowlanych – 724.548,07 zł

Wydatki poniesione w 2012 r. - 393.834,69 złWydatki poniesione w 2012 r. - 393.834,69 zł



Świetlica wiejska w ZimnicyŚwietlica wiejska w Zimnicy
Koszt robót budowlanych – 322.606,10 złKoszt robót budowlanych – 322.606,10 zł

Wydatki poniesione w 2012 r. - 299.307,29 złWydatki poniesione w 2012 r. - 299.307,29 zł
Kwota dofinansowania ze środków unijnych – 222.564,03 złKwota dofinansowania ze środków unijnych – 222.564,03 zł



Wielofunkcyjna hala sportowa przy GimnazjumWielofunkcyjna hala sportowa przy Gimnazjum
Koszt robót budowlanych ogółem – 4.879.999,97 złKoszt robót budowlanych ogółem – 4.879.999,97 zł

Kwota dofinansowania z budżetu państwa – 1.682.350 złKwota dofinansowania z budżetu państwa – 1.682.350 zł



Projekt budowy hali sportowej przy GimnazjumProjekt budowy hali sportowej przy Gimnazjum



Droga wewnętrzna w m. Nieciszów (etap I) – Droga wewnętrzna w m. Nieciszów (etap I) – 
Koszt wykonania – 218.437,69 złKoszt wykonania – 218.437,69 zł

Dofinansowanie z UM we Wrocławiu – 32.000,00 złDofinansowanie z UM we Wrocławiu – 32.000,00 zł



Droga wewnętrzna dz. 66/41 w m. CieśleDroga wewnętrzna dz. 66/41 w m. Cieśle
Koszt remontu ogółem – 17.432,67 złKoszt remontu ogółem – 17.432,67 zł

Kwota dofinansowania z UM we Wrocławiu - 13.600,00 złKwota dofinansowania z UM we Wrocławiu - 13.600,00 zł



Droga wewnętrzna dz. nr 318 w m. Ligota Mała
Wydatki poniesione w 2012 r. - 75.456,25 zł

Kwota dofinansowania z UM we Wrocławiu – 16.000 zł



Droga gminna Smolna – Nowa LigotaDroga gminna Smolna – Nowa Ligota
Wydatki poniesione w 2012 r. - 89.649,25 złWydatki poniesione w 2012 r. - 89.649,25 zł

Kwota dofinansowania z UM we Wrocławiu 35.200złKwota dofinansowania z UM we Wrocławiu 35.200zł



Droga wewnętrzna w Spalicach ul. WierzbowaDroga wewnętrzna w Spalicach ul. Wierzbowa
Wydatki poniesione w 2012 r. - 66.640,99 złWydatki poniesione w 2012 r. - 66.640,99 zł

Kwota dofinansowania z UM we Wrocławiu-16.000złKwota dofinansowania z UM we Wrocławiu-16.000zł



Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Ligocie PolskiejSamochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Ligocie Polskiej
Koszt dofinansowania z budżetu Gminy – 463.938 zł, w tym Koszt dofinansowania z budżetu Gminy – 463.938 zł, w tym 

dotacja z UM we Wrocławiu - 75.000,00złdotacja z UM we Wrocławiu - 75.000,00zł



Podmiot
Dotacje udzielone Dotacje otrzymane

Kwota w zł Zadanie Kwota w zł Zadanie
1 budowa oczyszczalni ścieków

2 Powiat Oleśnicki

3 OSP w Ligocie Polskiej
4 ochrona ppoż.
5 OSP w Ligocie Małej ochrona ppoż.
6 ochrona ppoż.
7 Miasto Oleśnica wychowanie przedszkolne wychowanie przedszkolne
8 Gmina Kąty Wrocławskie wychowanie przedszkolne
9 Gmina Długołęka wychowanie przedszkolne
10 Gmina Wrocław wychowanie przedszkolne

11 wychowanie przedszkolne

12 SZPZOZ Oleśnica

13

L.p.
Podmioty niezal.do sektora fin.pub. 208 407,00

180 000,00

nakładki bitumiczne w 
Brzezince i Boguszycach, 
chodniki w Ligocie Małej i 

Ligocie Wielkiej

559 731,47

ochrona ppoż. i zakup 
samochodu ratowniczo-

gaśniczego
OSP we Wszechświętem 13 242,11

33 726,29
OSP w Sokołowicach 36 095,53

223 102,24 1 894,18
2 139,44

29 317,41
18 450,51

Niepubl. Przedszkole Bajkowy Ogród w 
Boguszycach 116 204,48

40 000,00

parking przy WOZ w Ligocie 
Polskiej i ośrodku na ul. 

Ludwikowskiej
Fundacja na Rzecz Profilaktyki i 
Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i 
Uszkodzeniami Ruchu w Oleśnicy 40 000,00

profilaktyka i rehabilitacja 
dzieci z wadami postawy

Dotacje, czyli środki specjalnego przeznaczeniaDotacje, czyli środki specjalnego przeznaczenia
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15 GOK Oleśnica z s. w Boguszycach
16 Żłobek „U Kubusia Puchatka” opieka na dziećmi do 3 lat
17 Klub sportowy Bystre upowszechnianie kultury fiz.
18 Klub sportowy Sokół upowszechnianie kultury fiz.

19 Klub sportowy Smolna

20

21 Wojewoda Dolnośląski

22 Urząd Marszałkowski
23 PZU S.A. system SISMS
24 rejestr wyborców
25 ANR O/Wrocław oczyszczalnia ścieków w Brzezince

26 Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ogółem

Podmioty niezal.do sektora fin.pub 266 741,70

pompy ciepła i kolektory 
słoneczne, utylizacja 

azbestu

2 058 124,39

upowszechnianie kultury i 
kultury fizycznej, 

utrzymanie biblioteki, 
budowa świetlicy w 
Piszkawie, remonty

13 571,52
4 000,00
4 000,00

6 000,00
blok sportowo-rekreacyjny 

dla dzieci i młodzieży

Klub sportowy Dosan 4 548,00 turniej kombat kalaki

5 199 688,00

zwrot podatku akcyzowego, utrzymanie grobu 
wojennego, zadania z zakresu 

admin.rządowej, obrona narodowa i cywilna, 
zwrot wydatków z FS 2011, komisje egz., 
pomoc społeczna, dożywianie, stypendia i 

wyp. szkolna, żłobki, program usuw. azbestu

954 835,70

drogi dojazdowe, świetlica we 
Wszechświętem i w Ligocie Polskiej, 

samochód gaśniczy
4 000,00

KBW Del.Wojewódzka 2 044,00
164 440,34

130 000,00
hala spor. przy Gimnazjum, nauka jazdy na 

łyżwach
3 857 402,09 6 456 902,22



V. FUNDUSZ SOŁECKI 2012
W budżecie gminy na 2012 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego dla 28 sołectw na łączą 

kwotę 381.127,19zł. Realizacja poszczególnych zadań określonych we wnioskach sołectw 
spowodowała wykonanie tych wydatków na kwotę 368.927,98 zł, tj. w 96,80%. planu. 

Spośród wszystkich zadań zrealizowanych ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu 
sołeckiego na podkreślenie zasługują takie zadania jak np.: 

1) Boguszyce osiedle – niwelacja terenu pod boisko sportowe (21.953,52zł); 
2) Boguszyce wieś - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw utworzony w parku 

(10.365,45zł), wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w parku (4.000,00zł); 
3) Brzezinka – zakup pawilonu (1.889,00zł), zakup zestawów biesiadnych (4.781,01zł), zakup 

patelni elektrycznej (4.182,00zł); 
4) Bystre – zakup  ławek parkowych i koszy na plac zabaw (3.394,80zł), zakup i montaż wiat 

boiskowych z siedziskami (17.466,00zł), utwardzenie terenu pod kontenery do segregacji 
odpadów (917,50zł); 

5) Cieśle – wykonanie i montaż części ogrodzenia działki boiska sportowego (11.426,18zł); 
6) Dąbrowa – zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (19.910,00zł), zakup kosiarki – 

traktorka (6.500,00zł) ; 
7) Jenkowice – zakup sprzętu – nagłośnienia do świetlicy (12.745,00zł); 
8) Ligota Mała – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (19.338,44zł); 
9)  Ligota Polska – zakup gabloty informacyjnej (1.000,00zł), zakup ławek (4.000,00zł), 

zagospodarowanie i wyrównanie części terenu za świetlicą (8.960,00zł), zakup szafy 
chłodniczej (3.150,01zł), zakup zamrażarki (1.569,00zł) 

10) Piszkawa – zakup ławek parkowych (2.841,30zł), zakup piłkochwytów na boisko (5.880,00zł) 
11)  Poniatowice – zakup ławek parkowych (4.870,80zł), zakup i montaż znaków drogowych 

(2.563,81zł), zakup wyposażenia na świetlicę (1.362,54zł), zakup wyposażenia na plac zabaw 
(6.916,29zł); 

12)  Smardzów – zakup dartu elektronicznego (470,00zł), zakup sprzętu do świetlicy (9.030,00zł), 
utwardzenie terenu pod kontenery do odpadów (4.800,00zł); 

13)  Smolna – zakup naczyń kuchennych (2.999,90zł), budowa wiaty wraz z daszkiem 
(17.437,00zł); 

14)  Sokołowice – wykonanie tynku dekoracyjnego (4.000,00zł), modernizacja pomieszczeń 
remizy (13.120,00zł), wykonanie balustrad balkonowych (4.650,00zł); 

15)  Spalice – opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy dróg wewnętrznych w 
m. Spalice ul. Sosnowa (15.500,00zł); 

16) Zimnica – zakup sztućców (1.522,00zł), zakup zestawów biesiadnych (3.677,70zł), zakup 
namiotu hala (2.900,00zł). 



WynikWynik budżetu 2012 budżetu 2012
W toku wykonywania budżetu Gminy Oleśnica za 2012 rok dokonano spłat 

zobowiązań gminy wynikających z wcześniej zaciągniętego długu w wysokości 
797.790,00zł z niżej wymienionych tytułów : 

- pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu z 2004 r. na budowę sieci kanalizacji w 
Smardzowie - spłata 8 raty kapitałowej wysokości 60.000,00zł; 

- pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu z 2005 r. na sfinansowanie zadań  
"Modernizacja sieci wodociągowej w m. Cieśle - Sokołowice, Bystre - 
Nieciszów” spłata 7 raty kapitałowej wysokości 15.000,00zł.   

- pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z 2008 r. na zakup pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy – spłata 5 raty kapitałowej w 
wysokości 8.000,00zł; 

- pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z 2009 r. na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Bystre – spłata 4 i 5 raty 
kapitałowej w wysokości po 32.435,00zł każda; 

- pożyczka z WFOŚiGW we Wroclawiu z 2010 r. na przebudowę SUW w m. 
Zarzysko – spłata 3 i 4 raty kapitałowej w wysokości po 74.960,00zł każda; 

- wykup obligacji serii D z 2005 roku w wysokości 500.000,00zł. 
Ponadto spłacono III ratę w kwocie 427.100,00zł zaciągniętego u wykonawcy tzw. 

kredytu handlowego, w związku z wykonaniem w 2010 r. zadania inwestycyjnego 
dotyczącego budowy, przebudowy i rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie 
Gminy Oleśnica, przejętego przez bank. 

Budżet gminy na koniec 2012 roku zamknął się deficytem na poziomie 
2.623.271,11zł, przy planowanych 3.000.000,00 zł i został pokryty przychodami 
pochodzącymi ze sprzedaży obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł. 

Zobowiązania długoterminowe na koniec roku budżetowego wyniosły 
17.008.165,01 zł i tym samym łączna kwota długu gminy na koniec roku 2012 
stanowi 52,60% przy 60% ograniczeniu ustawowym. 



PodsumowaniePodsumowanie
Realizację budżetu gminy w roku budżetowym 2012 uważam za bardzo 

pomyślną. Biorąc  pod uwagę nakładane na Gminę coraz to liczniejsze zadania oraz 
sukcesywne zmniejszanie wielkości dotacji celowych z budżetu państwa, coraz 
większe i pilniejsze potrzeby, nie raz żądania, mieszkańców Gminy, budżet roku 
2012  zrealizowany w ponad 94% należy określić jako sukces. Pomimo zamknięcia 
roku deficytem budżetowym w kwocie 2.623.271,11zł zrealizowano bardzo ważne 
dla gminy i jej mieszkańców zadania inwestycyjne. Na realizację zadań, zarówno 
bieżących, jak i majątkowych, pozyskano aż 6.456.920,22zł, z których sfinansowano  
przebudowy i remonty dróg  gminnych i wewnętrznych, budowy i remonty świetlic 
wiejskich, hali sportowej oraz budynków komunalnych, zakup samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP itp.  

W roku sprawozdawczym 2012 znacznie zwiększyła się sprzedaż 
nieruchomości gminnych, w wyniku której udało się osiągnąć dochody w kwocie 
1.055.522,45 zł, podczas gdy w roku poprzednim była to kwota 433.196,62zł. 
Ponadto, porównując wykonanie dochodów i wydatków bieżących należy zauważyć, 
że duża część - bo aż 2.482.103,23 zł - dochodów bieżących została zaangażowana 
w realizację wydatków majątkowych budżetu.  

Taka realizacja budżetu jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość i 
świadczy o tym, że władze samorządowe podejmują właściwe decyzje i dążą do 
rozwoju Gminy w celu coraz to lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy.  



Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu Uchwałą we Wrocławiu Uchwałą Nr Nr IV/97IV/97/2013/2013  

z dnia 26z dnia 26 kwietnia kwietnia 2013 roku 2013 roku postanowił wydać  postanowił wydać 

pozytywną opiniępozytywną opinię  

o przedłożonym przez Wójta Gminy Oleśnica o przedłożonym przez Wójta Gminy Oleśnica 
sprawozdaniu rocznym z wykonania sprawozdaniu rocznym z wykonania 

budżetu Gminy Oleśnica za 2012 rok.budżetu Gminy Oleśnica za 2012 rok.

Opinia RIO



www.olesnica.wroc.pl

Na podstawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 
Gminy Oleśnica za 2012 rok.

Marcin Kasina - Wójt Gminy Oleśnica

_________________________________________________________________________
Urząd Gminy Oleśnica

ul. 11 Listopada 24
56-400 OLEŚNICA
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