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I. WPROWADZENIE 
 

Uchwała XLIV/206/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2009 roku w 
sprawie budżetu gminy na rok 2010 określiła wielkość dochodów  na kwotę 
29.325.970,38 zł i wydatków na kwotę 36.773.367,38 zł oraz deficyt budżetu na 
kwotę  7.447.397,00 zł. 

   
     W wyniku zmian w ciągu roku, plan budżetu gminy w ostatecznym kształcie 
wykazuje wielkości : 
 
-dochody .......................................................................................  31.338.867,92zł, 
-wydatki .........................................................................................  39.339.067,92zł, 
-deficyt budżetu.............................................................................  8.000.200,00zł. 

 
W stosunku do roku ubiegłego wskaźnik wzrostu dla planu dochodów wynosi 

17,98%, a do planu wydatków – 22,66%. 
 

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

Dział Wyszczególnienie 
Dochody wg 

uchwały z 
30.12.2009r. 

Dochody po 
zmianach na 
31.12.2010r. 

Zmiana (+/-) 
 

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 018 648,00 3 082 702,65 64 54,65 
020 Leśnictwo 9 000,00 9 000,00  
600 Transport i łączność  40 200,00 680 584,00 640 384,00 
700 Gospodarka mieszkaniowa  2 863 000,00 1 804 500,00 -1 058 500,00 
710 Działalność usługowa 1 500,00 4 500,00 3 000,00 
750 Administracja publiczna  82 520,00 111 489,00 28 969,00 
751 Urzędy naczelnych 

organów władzy 
państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

1 924,00 67 932,00 66 008,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona 
przeciwpożarowa 

1 000,00 8 000,00 7 000,00 

756 Dochody od osób 
prawnych, od osób...  10 872 717,58 11 171 133,58 298 416,00 

758 Różne rozliczenia  8 189 961,00 8 181 211,51 -8 749,49 
801 Oświata i wychowanie  0,00 47 253,95 47 253,95 
852 Pomoc społeczna  4 073 368,80 4 329 403,40 256 034,60 
854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza  0,00 100 919,00 100 919,00 

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 172 131,00 1 705 594,83 1 533 463,83 

926 Kultura fizyczna i sport 0,00 34 644,00 34 644,00 
Ogółem 29 325 970,38 31 338 867,92 2 012 897,54 
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Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych, dochody gminy zostały 
wykonane w 95,84 %, tj. w kwocie 30 034 998,13 zł, a wydatki w 93,53%, tj. w 
kwocie 36 794 081,78 zł. W rezultacie powyższego uzyskano ujemny wynik 
finansowy w wysokości 6 759 083,65, co stanowi 84,49% planowanego deficytu 
budżetu gminy. 

 
Dochody gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca za 2010 rok to kwota 

2 485,93zł, w wyniku czego gmina osiągnęła wzrost ogólny dochodów o 14,05% w 
porównaniu do roku 2009  (dochód na 1 mieszkańca w 2009 r. = 2 179 70zł; dochód 
na 1 mieszkańca w 2008 r. = 2 010,79zł; 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 
 

Dochody budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego zosta ły wykonane 
w kwocie 30.034.998,13 zł, tj. 95,84% planu, z czego dochody bieżące stanowią 
kwotę 26.550.858,95 zł (88,4% dochodów ogółem), a dochody majątkowe kwotę – 
3.484.139,18 (11,6% dochodów ogółem). 

W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy 30.034.998,13 zł struktura 
udziału poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco : 

Wyszczególnienie Wykonanie 2010 rok % w 
ogółem 
w 2010 

% w 
ogółem  
w 2009 

-dochody własne, w tym: 13 647 834,34 45,4 43,69 
-udział w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 

4 101 500,99 13,7 33,25 

-subwencja ogólna w tym: 8 085 388,00 26,9 32,66 
 -część oświatowa 5 899 338,00 19,6 67,53 
 -uzupełnienie subwencji 0,00  0,29 
 -część równoważąca 0  0 
 -część wyrównawcza 2 186 050,00 7,3 32,17 
-dotacje celowe na zadania zlecone  4 478 261,05 14,9 15,59 
-dotacje celowe na zadania własne 598 647,52 1,99 3,21 
-dotacje celowe w ramach programów 
finansowane z udziałem środków europejskich 

2 643 112,80 8,80 0,50 

-dotacje pozostałe 287 698,70 0,96 1,73 
-pozostałe źródła 294 055,72 

 
0,98 2,61 

 
W układzie porównawczym w stosunku do roku ubiegłego obserwuje się 

wzrost dochodów ogółem o 15,44 % (wykonanie dochodów w roku 2009 wyniosło 
26 016 914,73zł). 

W wykonaniu dochodów własnych odnotowano wzrost ogólny o 20,07%  
w porównaniu do roku 2009, a w układzie działów  klasyfikacji budżetowej 
przedstawia się to następująco: 
 

 Wyszczególnienie Wykonanie 
2009 rok 

Wykonanie  
2010 rok 

%  
wzrostu spadku  (-

,+) 
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 688,10 10 798,19 7 110,09
020 Leśnictwo 9 396,51 5 742,24 -3 654,27
600 Transport i łączność 62 919,06 105 517,56 42 598,50
700 Gospodarka mieszkaniowa 465 290,02 580 487,48 115 197,46
710 Działalność usługowa 4 400,00 3 400,00 -1 000,00
750 Administracja publiczna 15 947,86 19 312,47 3 364,61
756 Dochody od osób prawnych, 

od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej 

10 687 524,96 11 231 675,78 544 150,82

758 Różne rozliczenia 51 864,11 88 241,72 36 377,61
801 Oświata i wychowanie 37 657,07 31 182,21 - 6 474,86
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851 Ochrona zdrowia 214,96 0,00 -214,96
852 Pomoc społeczna 20 567,55 31 712,72 11 145,17
900 

 
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 7 181,92 1 539 763,97 1 532 582,05

Ogółem 11 366 652,12 13 647 834,34 2 281 182,22
Na spadek subwencji ogólnej o 4,86,%, wpływ miała kwota dotycząca części  

wyrównawczej, tj. Gmina w 2010 r. otrzymała mniej środków o 548 347,00 zł niż w 
roku 2009 (w 2009 część wyrównawcza wyniosła 2 734 397,00 zł). Część oświatowa 
subwencji ogólnej co prawda wzros ła, ale w porównaniu do spadku części 
wyrównawczej wzrost ten był nieznaczny, tj. o kwotę 159 862,00 zł w porównaniu do 
roku 2009. 

Istotną przyczyną wzrostu dochodów własnych było włączenie do budżetu w 
2010 roku dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które 
wcześniej stanowiły przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Wraz ze zlikwidowaniem z dniem 1 stycznia ubiegłego roku 
tego funduszu środki w łącznej kwocie 1.539.763,97 zł stały się dochodem budżetu i 
znacząco podniosły ogólny ich poziom. 

 
Poniższa tabela przedstawia źródła dochodów w dwóch kolejnych latach 

budżetowych. 
 

Źródła dochodów Rok 2010 Rok 2009 
-dochody własne (bez udziałów w podatkach) 9 546 333,35 7 587 045,17 
-subwencja ogólna w tym: 8 085 388,00 8 498 640,00 
 -część oświatowa 5 899 338,00 5 739 476,00 
 -uzupełnienie subwencji 24 767,00 0 
 -część rekompensująca 0 0 
 -część wyrównawcza 2 186 050,00 2 734 397,00 
-dotacje celowe na zadania zlecone  4 478 261,05 4 056 565,77 
-udział w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 4 101 500,99 3 779 606,95 

-dotacje celowe na zadania własne 598 647,52 834 134,06 
- dotacje celowe w ramach programów finansowane 
z udziałem środków europejskich 

2 643 112,80 130 168,80 

-dotacje pozostałe 287 698,70 451 100,00 
-pozostałe źródła 294 055,72 

 
679 653,98 

 
 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do założeń 

prognozowanych wyniosły 4 101 500,99 zł, co stanowi 98,38% planu i w porównaniu 
do roku ubiegłego są wyższe o 7,38% (wykonanie w 2009 – 3 779 606,95zł; 2008 – 
3.777.196,68zł; 2007- 3.111.292,18zł; 2006 - 2.441.771,06zł; w 2005r. - 
1.618.985,00zł; w 2004 r. - 1.350.584,00zł). Należy stwierdzić, że wynik wykonania 
niższy o 1,620% od prognozowanych udziałów w dochodach transferowanych (PIT i 
CIT) nie jest zjawiskiem negatywnym, gdyż w przeszłości wykonanie tych dochodów 
było dużo niższe od zakładanych.  

Ogólna wartość dochodów wykonanych stanowi 95,84 % planu, a wykonanie  
w poszczególnych kierunkach działalności określa Tabela Nr 2.1. Strukturę 
wykonania dochodów własnych określa  Tabela Nr 2.2. 
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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 11 231 675,78 
zł,  stanowiące 82,30% dochodów własnych ogółem (w 2009 r. – 10.687.524,96 zł, w 
2008 roku – 11.144.742,23zł; 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 gospodarki mieszkaniowej, w tym ze sprzedaży majątku 
gminy, wykonano dochody na poziomie 580.487,48 zł, tj. 44,5% planu.  

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

wykonanie łącznie wyniosło 11.745.340,18zł tj. 100,5% (w roku 2009 – 
10.750.744,32zł, tj. 98,5%, w roku 2008 – 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 
(4.101.500,99zł) i wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku 
leśnego i podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych (3.860.537,02zł). Niewiele mniejszy udział w ogólnej kwocie 
dochodów mają osiągnięte wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (3.009.445,76zł). 
 

Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku obrachunkowego 
przedstawiono w Tabeli Nr 2.4  i wyniosły per saldo 3.866.842,50zł w stosunku do 
roku ubiegłego (2.452.516,08zł) wzrosły o 57,67%. Należy zaznaczyć jednak, że nie 
wszystkie należności stanowią zaległości. Na łączną kwotę 3.866.842,50 zł jedynie 
kwota 1.687.628,65 zł stanowią zaległość, tj. 43,64%, z czego największa część to 
zaległości w podatkach lokalnych (1.010.275,30 z ł) oraz w zaliczkach 
alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym (515.916,49 z ł). 

 
W należnościach krótkoterminowych największy wzrost zadłużenia 

odnotowano we wpływach z podatku od nieruchomości (219,1%), tj. w kwocie 
254.098,74zł, natomiast kwota 1.858.774,90zł z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw stanowi kwotę należności przypisanych na 
lata następne wraz z zaległością na dzień 31 grudnia 2010 r., tj. kwotą 6.342,51zł. 
Należności krótkoterminowe ogółem w stosunku do roku 2009 wzrosły o kwotę 
2.822.141,75zł. Natomiast w należnościach długoterminowych odnotowano wzrost o 
kwotę 11.067,09zł. W należnościach długoterminowych największy udział mają 
zadłużenia od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego i jest to kwota 52.968,65zł, tj. 
45,25% 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  16.453.945,01 zł stanowią wartość: 
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1) zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek na zadania inwestycyjne w kwocie 
825.365,00 zł, 
2) wyemitowanych w roku 2005 i 2008 obligacji komunalnych serii C-F w wysokości 
2.250.000,00zł, 
3) wyemitowanych w 2009 roku obligacji komunalnych serii A09-G09 o łącznej 
wartości 4.100.000,00zł; 
4) zaciągniętej w 2010 r. pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 
1.499.200,00 zł na realizację zadania pn. „przebudowa SUW w m. Zarzysko”; 
5) wyemitowanych w 2010 r. obligacji komunalnych serii A10-H10 na łączną kwotę 
6.501.000,00 zł; 
6) zaciągniętego u wykonawcy tzw. kredytu handlowego w związku z wykonywaniem 
zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy, przebudowy i rozbudowy oświetlenia 
drogowego na terenie Gminy Oleśnica, przejętego przez bank, w kwocie 
1.278.380,01 zł. 

W latach poprzednich Gmina zaciągnęła 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 latach 2008 i w 2009 zaciągnięto pożyczkę w kwocie 73.000,00zł na zadanie 
bieżące, tj. na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy 
Oleśnica (2008) i 1.152.900,00zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
oczyszczalnią ścieków w m. Bystre (2009). Ta ostatnia została w 2010 r. spłacona w 
dużej części (601.535,00 zł) z uwagi na to, że wysokość pożyczki została 
zmniejszona przez WFOŚiGW we Wrocławiu do kwoty 583.800,00 zł w związku z 
pozyskaniem przez Gminę środków unijnych w formie pomocy finansowej z PROW. 

W roku 2010 zaciągnięta pożyczka, jak i wyemitowane obligacje komunalne 
posłużyły jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego wygenerowanego 
przez zwiększone wydatki inwestycyjne, jakie zaplanowano wykonać w niebagatelnej 
kwocie 11.480.668,32 zł. 
 
Informacja o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz środkach z innych 
źródeł pozyskanych w 2010 roku przedstawia Tabela Nr 3. 
  

Analizując powyższą informację o dotacjach, funduszach celowych oraz środkach 
z innych źródeł, największe środki pozyskano od następujących dysponentów: 
1) z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych w Wrocławiu na realizację zadań: 

a) bieżących takich jak:  
- droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą 

jezdną z betonu asfaltowego w Brzezince –II etap w kwocie 33.600,00zł, 
- droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą 

jezdną z betonu asfaltowego w miejscowościach Smolna-Nowa Ligota w kwocie 
21.600,00zł, 

- droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą 
jezdną z betonu asfaltowego w miejscowości Sokołowice w kwocie 24.000,00zł, 

- droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą 
jezdną z betonu asfaltowego w miejscowości Ligota Wielka w kwocie 33.600,00zł, 
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- droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą 
jezdną z betonu asfaltowego w miejscowości Ostrowina Kolonia w kwocie 
33.600,00zł, 

- droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą 
jezdną mieszanką mineralno-bitumiczną w miejscowości Spalice I w kwocie 
9.000,00zł, 

- droga dojazdowa do gruntów rolnych o pe łnej konstrukcji zamkniętej warstwą 
jezdną z betonu asfaltowego w miejscowościach Krzeczyn – Ligota Mała – etap II w 
kwocie 30.000,00zł. 

b) inwestycyjnych takich jak: 
- droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą 

jezdną z betonu asfaltowego w miejscowościach Ligota Mała-Zimnica – II etap w 
kwocie 24.000,00zł, 

- droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowo ści 
Nowa Ligota w kwocie 30.000,00zł, 

- droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowo ści 
Smolna w kwocie 43.800,00zł. 
 
2) od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą przebudowa dróg wewnętrznych w m. Nowoszyce dz. nr 
36/4, 44/5, 106 w kwocie 294.055,72 zł; 
 
3) z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej warz z oczyszczalnią ścieków w m. Bystre w kwocie 2.146.180,00 zł. 
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego i zostały przyznane na 
podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy Nr 00049-6921-UM0100044/09 
w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki I Ludności Wiejskiej” 
objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 25.02.2010 r., 
 
4) z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „zakup 
samochodu hakowo-kontenerowego” w kwocie 172.131,00 zł. Dotację otrzymano na 
podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00008-6921-UM0100043/09 w ramach 
działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki I Ludności Wiejskiej” objętego PROW 
na lata 2007 – 2013 podpisanej w dniu 15.02.2010 r., 
 
5) z Dolnośląskiego Urzędu  Wojewódzkiego na zakup pomocy dydaktycznych do 
miejsc zabaw w szkole w kwocie 12.000,00 zł. Środki przeznaczone były na 
sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole 
Podstawowej w Ligocie Małej i w Szkole Podstawowej w Sokołowicach w ramach 
Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w 
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I -III szkół 
podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła,  
 
6) z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w zakresie 
przyznawania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i na 
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu 
pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” w łącznej kwocie  100.683,54 zł, 
 
7) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową w 
formie dotacji celowej w kwocie 34.644,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pt. 

 



10 

„Stworzenie dodatkowych możliwości wypoczynku i spędzania czasu wolnego w 
miejscowościach Zarzysko i Boguszyce”. Z powyższych środków zakupiono place 
zabaw na kwoty:  33.250.58 zł - Zarzysko i 56.537,76 – Boguszyce. 
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2. Wydatki 
 

Plan wydatków gminy z uwzględnieniem dokonanych zmian ostatecznie 
ustalony w wysokości 39.339.067,92 zł wykonano w kwocie 36.794.081,78 zł tj. 
93,50%. 

W strukturze wykonania ogółem udział wydatków bieżących stanowi 69,0%, a 
wydatków majątkowych stanowi 31,0% (w roku poprzednim odpowiednio 78,3%, 
i 21,7%). Wskaźnik wydatków ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrósł i 
stanowi kwotę 3.045,36 zł. W poszczególnych latach wysokość wydatków 
kształtowała się następująco: 

 
 

Rok Wydatki gminy  
w zł 

Liczba 
mieszkańców   

na 31.12. 

Wydatek  
na 1 mieszkańca 

w zł  
2010 36.794.081,78 12.082 3.045,36 
2009 29.827.469,12 11.936 2.498,95 
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: 
 

Rodzaj działalności Rok 2010 Rok 2009 
-oświata i wychowanie 26,7 31,3% 
-administracja państwowa i samorządowa 9,3 10,0% 
-opieka społeczna 13,4 15,3% 
-utrzymanie dróg gminnych 8,5 11,0% 
-kultura i sport 1,9 10,3% 
-gospodarka komunalna i mieszkaniowa 9,6 10,3% 
-rolnictwo i łowiectwo 17,4 8,7 
-pozostała działalność 13,2 11,8% 

 
Przedstawione porównanie wskazuje na ustalone preferencje gminy 

dotyczące oświaty, rolnictwa i opieki społecznej. Za zadawalający wynik należy 
uznać wysoki % udziału wydatków na gospodarkę komunalną i mieszkaniową w 
strukturze wydatków ogółem. 
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Zestawienie podstawowych informacji dotyczących szkół podstawowych i 

gimnazjum  oraz wykonania planów finansowych przedstawia poni ższa tabela. 
Zestawienie podstawowych informacji dotyczących szkół podstawowych i gimnazjum 

oraz wykonania planów finansowych na dzień 31 grudnia 2010 

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  19,1 16,56 14,9 16,5 22,7 16,35 36 142,11 
-pracujący w osobach  22 19 23 20 25 18 44 171 
liczba uczniów 
średnioroczna 149 68 135 150 199 128 368 1.197 
Wydatki  bieżące : 1.215.370,15 945.885,72 957.197,01 1.188.216,57 1.475.993,23 1.030.268,05 2.515.808,97 9.328.739,70 
w tym:         
 - płace i pochodne 886.536,43 720.544,09 689.272,28 853.037,37 1.082.564,42 745.219,34 1.813.088,28 6.790.262,21 
 - odpis na zfśs 48.653,72 40.865,40 52.739,14 38.613,42 60.387,51 48.110,00 82.620,25 371.989,44 
 - dowóz uczniów 65.630,20 20.592,28 94.470,95 66.959,04 56.995,60 30.339,98 300.450,37 635.438,42 
- pozostałe wydatki 214.549,80 163.883,95 120.714,64 229.606,74 276.045,70 206.598,73 319.650,07 1.531.049,63 
Udział w wydatkach płac, 
pochodnych i zfśs  76,95% 80,50% 77,52% 75,04% 77,44% 77,00% 75,35% 76,78% 
Koszt utrzymania  
1 ucznia 

8.156,85 13.910,08 7.090,35 7.921,44 7.417,05 8.048,97 6.836,44 7.793,43 

Wysokość subwencji oświatowej : 5.899.338 zł ; na 1 ucznia: zł wynosi 4.928,44zł 

 
Strukturę wydatków w układzie wg działów, ze zróżnicowaniem na wydatki 

bieżące i majątkowe ujęto w Tabela Nr 2.6.   
Wydatki bieżące na plan 27.226.399,60zł wykonano na kwotę 25.374.274,08zł 

tj. w 93,2%, natomiast wydatki majątkowe na plan 12.112.668,32zł wykonano w 
wysokości 11.419.807,70zł, tj. w 94,3%. 

 
Informację o udzielonych dotacjach podmiotom realizującym zadania 

publiczne w 2010 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela 
Nr 2.7, a szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 2.8. 

 
Realizując zadania ustawowe w roku 2010 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 Wyszogrodzie, na które przekazano Powiatowi 
Oleśnickiemu dotację w formie pomocy finansowej w kwocie 50.000,00zł; 

2) budowa chodnika w Zarzysku, na które przekazano Powiatowi Oleśnickiemu 
dotację w formie pomocy finansowej w kwocie 100.000,00zł; 

3) budowa chodnika w miejscowości Poniatowice, na które przekazano 
Powiatowi Oleśnickiemu dotację w formie pomocy finansowej w kwocie 
64.000,00zł; 

4) budowa chodnika w miejscowości Piszkawa, na które przekazano Powiatowi 
Oleśnickiemu dotację w formie pomocy finansowej w kwocie 50.000,00 z ł; 

5) budowa chodnika w miejscowości Brzezinka, na które przekazano Powiatowi 
Oleśnickiemu dotację w formie pomocy finansowej w kwocie 51.500,00 z ł; 
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6) zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w kwocie 50.000,00zł; 

7) realizacja zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla fundacji w łącznej 
kwocie 35.000,00zł;  

8) remont chodnika i wymiana dachówki w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Ligocie 
Polskiej w kwocie 15.000,00zł. 

Ponadto dokonano wpłaty kwoty 12.999,22 na Fundusz Wsparcia Policji z 
przeznaczeniem na pokrycie wydatków remontowych oraz zakup materia łów, 
wyposażenia i sprzętu dla  Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. 

 
3. Wynik Finansowy Budżetu 

 
Ustalony deficyt budżetu gminy w wysokości 8.000.200,00zł w toku realizacji 

budżetu został zmieniony, w rezultacie czego budżet gminy zamknął się deficytem na 
poziomie niższym niż planowano tj. kwotą 6.759.083,65zł. 
 

Uzyskany ujemny wynik finansowy, niższy niż zakładano, jest rezultatem 
niewykonania planowanych dochodów, takich jak wpływy ze sprzedaży majątku 
gminnego, 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 łącznej wysokości 
1.499.200 zł; 

2) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 
6.501.000,00zł (serie A10 – H10). 
 
Zobowiązania długoterminowe na koniec roku budżetowego wynoszą  

16.453.945,01zł i są sumą zaciągniętych pożyczek, w tym zaciągniętego u 
wykonawcy robót budowlanych tzw. kredytu handlowego oraz emisji obligacji 
komunalnych na zadania inwestycyjne i bieżące. Łączna kwota długu gminy na 
koniec roku 2010 stanowi 54,8% wykonanych dochodów i nie przekracza tym samym 
wskaźnika, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych, tj. ograniczenia 60% wykonanych dochodów ogó łem. Suma rozchodów 
budżetu gminy wraz z kosztami obsługi długu w kwocie 2.198.327,70zł stanowią 
7,32% i nie przekraczają tym samym ustawowego wskaźnika zadłużenia. 

Kosztem tak dużego zadłużenia Gminy udało się jednak zrealizować wiele 
priorytetowych celów i zadań, które na swoje spełnienie czekały wiele lat. Do tych 
najważniejszych należały: przebudowa SUW Zarzysko, budowa, przebudowa i 
rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Oleśnica, budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Bystre. 
 

Poniższy wykres przedstawia w wielkim skrócie sytuację finansową Gminy na 
przestrzeni lat 2004 – 2010. Wyraźnie widać, że w przeciwieństwie do dochodów 
wydatki wykazują tendencję stale rosnącą w tych latach. Dochody natomiast do roku 
2006 rosły, następnie w latach 2007 – 2008 zmniejszyły się przy ciągle rosnących 
wydatkach, a od 2009 roku znów zaczęły wzrastać. W przypadku wyniku 
budżetowego sytuacja wygląda nieco inaczej, tzn. w latach 2004 – 2005  
wygenerowano niewielkie deficyty, w 2006 – 2007 – nadwyżki, a od 2008 roku 
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budżet wykazuje ujemny wynik, co w efekcie powoduje sukcesywne zadłużanie się 
Gminy. 

 

 

 



15 

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 8.322.489,79zł, tj. 22,62% 
wydatków ogółem i wykonane zostały w 92,8% (w roku 2009 było to odpowiednio 
20,62% i 97,8%).  

 
Na planowaną wielkość dotacji celowych na zadania zlecone na kwotę 

4.499.038,10zł zrealizowano 4.478.261,05zł. Dotacje celowe na zadania własne i 
pozostałe w kwocie 4.470.453,80zł zrealizowano 3.844.228,74zł. 
  

Informację o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz środkach  
z innych źródeł pozyskanych w 2010 roku przedstawia Tabela Nr 3. 

 
1. Zadania zlecone 

Na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmina 
otrzymała dotacje w wysokości 4.478.261,05 zł stanowiące 53,81% (w roku 
poprzednim 4.056.565,77zł stanowiące 65,94%) udziału wszystkich dotacji i innych 
środków pozyskanych. 

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

Dział Rozdzi
ał § Wyszczególnienie Wykonanie w zł,gr 

010   Rolnictwo i łowiectwo 553 696,10 
 01095  Pozostała działalność 553 696,10 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 786,00 
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 571,68 
 4120 Składki na Fundusz Pracy 92,76 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 327,75 
4300 Zakup usług pozostałych 1 209,10 
4370 Opłata z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

69,50 

4430 Różne opłaty i składki 542 839,31 
4740 Zakup materiałów papierniczych do 

sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 

800,00 

Wydatki rozdziału 01095 dotyczyły realizacji zadania w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. W 2010 r. dokonano wypłat dla  493 
rolników  z powyższego tytułu na łączną kwotę 542.839,31 zł. Pozostałe wydatki dotyczą pokrycia 
kosztów postępowania. 
750   Administracja publiczna 90 961,56 

 75011  Urzędy wojewódzkie 62 020,00 
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 561,95 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 181,86 
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 075,66 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 075,53 
4370 Opłata z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

1 000,00 
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4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji 

125,00 

 Spis powszechny i inne 28 941,56 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
21 000,00 

3040 Nagrody o charakterze szczególnym 
niezaliczone do wynagrodzeń 

3 982,18 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  441,52 
4120 Składki na Fundusz Pracy 71,64 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 924,00 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 449,72 
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 
72,50 

Wydatki działu 750 w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych 
dotyczą pokrycia kosztów zatrudnienia i utrzymania stanowisk obsługujących sprawy wojskowe i 
związane z wydawaniem dowodów osobistych. Wydatki te jedynie w części są pokrywane ze środków 
dotacji celowej z budżetu państwa, ze względu na to, że ich wysokość nie wystarcza w całości na 
utrzymanie tych stanowisk. Ponadto w rozdziale 75056 poniesiono wydatki dotyczące przeprowadzenia 
spisu rolnego. W związku z tym dokonano wypłat nagród i dodatków spisowych dla pracowników 
oddelegowanych do pracy w Gminnym Biurze Spisowym oraz pokryto drobne wydatki rzeczowe, jak 
również wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na wykonanie stosownych 
aktualizacji. 
751  Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

49 553,76 

 75101  Urzędu naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 

1 924,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 247,15 
4120 Składki na Fundusz Pracy 40,10 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 636,75 

 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 25 680,33 
 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 110,59 
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 497,27 
 4120 Składki na Fundusz Pracy 80,64 
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 443,27 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 403,70 
 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

486,34 

 4410 Podróże służbowe krajowe 274,14 
 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 
765,58 

 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji 

3 618,80 

 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie 

21 949,43 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 797,40 
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 543,94 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 85,83 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 502,29 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 164,53 
  4300 Zakup usług pozostałych 4 771,83 
  4370 Opłata z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

9,28 

  4410 Podróże służbowe krajowe 229,87 
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  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

844,46 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji 

0,00 

Wydatki w dziale 751 dotyczą: 
- R. 75101 – aktualizacji spisu wyborców, tj. wypłaty wynagrodzenia w związku z podpisaną z 
pracownikiem umowa zlecenia na realizację w/w zadania; 
- R. 75107 – organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w I i II turze, tj. wypłaty diet dla 
członków OKW i GKW, wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację poszczególnych 
zadań, pokrycia kosztów delegacji członków OKW i inne; 
- R. 75109 – organizacji i przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wyboru Wójta, tj.  wypłaty diet dla 
członków OKW i GKW, wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację poszczególnych 
zadań, pokrycia kosztów delegacji członków OKW i inne. 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 000,00 

   przeciwpożarowa  
 75414  Obrona cywilna 1 000,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 
W ramach wydatków poniesionych na obronę cywilną zakupiono worki, żarówki, oprawy i statyw do 
opraw halogenowych jako wyposażenie.  
852   Pomoc społeczna 3 783 049,63 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 
 

3 776 744,03 

 3110 Świadczenia społeczne 3 646 512,40 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 407,48 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 119,64 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 422,77 
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 466,56 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 813,09 
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 
4300 Zakup usług pozostałych 13 978,05 
4370 Opłata z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

2 440,55 

4410 Podróże służbowe krajowe 546,12 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
1 571,76 

4700 Szkolenia pracowników niebędacych 
członkami korpusu służby cywilnej  

2 079,00 

4740 Zakup materiałów papierniczych do 
sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 

999,64 

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 
tym programów i licencji 

3 186,97 

85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne  

4 305,60 

 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 305,60 
 85295  Pozostała działalność 2 000,00 
  3110 Świadczenia społeczne 2 000,00 
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W tym dziale poniesiono wydatki na: 
- wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 3.271.162,40 zł dla 1 026 rodzin; 
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 125 osób na kwotę 375.350,00 zł; 
- wypłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 21 osób na łączną kwotę 25.885,53 zł; 
Wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na 
kwotę 4.305,60 zł; 
- wypłatę zasiłku celowego w kwocie 2.000,00 zł dla 1 osoby, która poniosła straty rolne spowodowane 
przez powódź.  
Razem 4 478 261,05 
 
 
2. Zadania własne 

Na dofinansowanie zadań bieżących własnych otrzymano: 
1) dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 557.003,52zł; 
2) dotacje ze środków budżetu europejskiego w kwocie 79.690,80zł; 
3) dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej w kwocie 500,00zł; 
4) dotację z budżetu Miasta Oleśnica w kwocie 7 000,00zł; 
5) dotacje z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysoko ści 

185.400,00zł; 
6) dotacje celowe otrzymane z Miasta Oleśnica i Gminy Bierutów w kwocie 

łącznej 3.998,70 zł w związku z uczęszczaniem do Punktu Przedszkolnego we 
Wszechświętem wychowanków będących mieszkańcami tych gmin; 

7) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i op łatach lokalnych z 
PFRON we Wrocławiu w kwocie 20.714,00 

i stanowią one 10,27% wszystkich otrzymanych w 2010 r. dotacji i innych 
pozyskanych środków.  
Ponadto otrzymano dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych: 

1) z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wroc ławiu w kwocie 
97.800,00zł; 

2) ze środków z budżetu europejskiego w kwocie 2.563.422,00 
3) z Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu w wysokości 294.055,72 zł; 
4) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 

34.644,00zł. 
Powyższe dotacje stanowią  35,93% wszystkich dotacji i pozyskanych środków. 
Z otrzymanych środków sfinansowano m.in. następujące zadania: 

w zł,gr 
- dotacje z budżetu państwa, w tym na: 557 003,52 
 - zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Sokołowicach i w SP w Ligocie Małej w 

ramach programu „Radosna szkoła” 12 000,00 

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w związku z przeprowadzeniem 
awansów  na stanowisko nauczyciela mianowanego 552,00 

- składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadcz. z pom. społ.                             13 357,19 
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.emerytalne i rentowe 78 000,00 
- zasiłki stałe 152 143,40 
- ośrodek pomocy społecznej 154 267,39 
- pomoc państwa w zakresie dożywiania  46 000,00 
- stypendia socjalne w ramach pomocy materialnej dla uczniów szkół 82 328,44 
- wyprawka szkolna 18 355,10 

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

7 000,00 

 



19 

- ze środków budżetu europejskiego: 
 * zakupiono samochód hakowo – kontenerowy 
 * wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. 
Bystre 
 * wybudowano świetlicę wiejską w m. Jenkowice 
 * zrealizowano projekt pn. Wykorzystaj szansę! w ramach POKL „Integracja 
społeczna” – środki zostały przeznaczone na rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji klientów GOPS 

172 131,00 
 

2 146 180,00 
  245 111,00 

 
79 690,80 

-dotacje z TFOGR we Wrocławiu na remonty i budowę dróg gminnych i 
wewnętrznych w miejscowościach takich jak: Nowa Ligota, Brzezinka, 
Smolna, Ostrowina Kolonia, Sokołowice, Ligota Wielka, Spalice, Ligota Mała, 
Zimnica 

283 200,00 

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego zakupiono dwa 
place zabaw dla m. Boguszyce i Zimnica 34 644,00 

-dotacja z ANR we Wrocławiu na przebudowę dróg wewnętrznych w m. 
Nowoszyce 294 055,72 

 
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 
10.829.435,70zł i stanowią 29,4% wydatków ogółem. Środki na dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych w kwocie 2.989.921,72zł pozyskano w związku z realizacją 
niżej wymienionych zadań: 

w zł,gr 
Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość zadania Kwota 

dofinansowania 
-przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości 

Nowa Ligota 

110.257,81 30.000,00 

- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Smolna 164.729,13 43.800,00 

-przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ligota Mała -

Zimnica 

73.084,15 24.000,00 

-przebudowa dróg wewnętrznych w m. Nowoszyce 

dz. nr 36/4, 44/5 i 106 

354.284,00 294.055,72 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

oczyszczalnią ścieków w m. Bystre 

2.549.553,86 2.146.180,00 

- budowa świetlicy wiejskiej w m. Jenkowice  820.069,68 245.111,00 

- zakup samochodu hakowo-kontenerowego 340.754,50 172.131,00 

- zakup placów zabaw w m. Boguszyce i Zimnica 94.046,34 34.644,00 

Razem 4.506.779,47 2.989.921,72 

Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych z określeniem wysokości 
finansowania z zewnętrznych źródeł dofinansowania  przedstawiono w Tabela Nr 4. 
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Efektem przeprowadzonych w roku sprawozdawczym inwestycyjnych robót 
budowlanych: 

1) w zakresie dróg gminnych i wewnętrznych jest wykonanie m.in.: 
• chodnika w m. Cieśle o długości 140 mb z kostki brukowej za kwotę 

54.581,99zł, 
• chodnika przy drodze gminnej w m. Krzeczyn o d ługości 190 mb z kostki 

brukowej o wartości 49.517,19zł, 
• drogi wewnętrznej w m. Smardzów na działce nr 375/2 o długości 220 mb z 

nakładką asfaltową za kwotę 67.088,81zł, 
• drogi w miejscowości Spalice ul. Orzechowa o długości 113 mb i szerokości 4 

m z kostki betonowo-brukowej za łączną kwotę 133.540,82zł, 
• drogi w miejscowości Smolna na działce nr 440 o długości 302 mb o 

nawierzchni asfaltowej za kwotę 164.729,13zł, 
• drogi w miejscowości Nowa Ligota o długości 500 mb z nakładką asfaltową za 

łączną kwotę 110.257,81zł, 
• drogi w miejscowości Nowoszyce na działach o numerach 36/4,44/5 i 106 o 

długości 345 mb i nawierzchni asfaltowej o wartości 354.284,00zł, 
 

2) w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi jest wykonanie m.in.: 
• II etapu budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków 

w miejscowości Bystre na łączną wartość 2.549.553,86zł, w ramach którego 
powstał budynek wielofunkcyjny o powierzchni zabudowy 78,40 m2 wraz z 
tacą do składowania worków z osadem , zbiornikiem z komorą retencyjną i 
komorą osadów oraz zbiornikiem bioreaktora. Kanalizacja sanitarna liczy 3944 
mb, a kanalizacja tłoczna – 728 mb, 

• sieci wodociągowej w miejscowości Świerzna wraz z połączeniem z istniejącą 
siecią w trzech miejscach. Rurociąg ma długość 1353 m i wykonany został z 
rur PE o średnicy 110 mm za łączną kwotę 144.327,77zł, 

• przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Zarzysko o powierzchni 
zabudowy 193,6 m2, w związku z którą powstały dwa zbiorniki na wodę o 
powierzchni zabudowy 70 m2 warz z utwardzeniem dzia łki kostką betonowo-
brukową o wartości 2.654.018,75zł, 

• opracowano koncepcję rozwoju sieci i gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
Gminy za kwotę 24.400,00, 

• zakupiono urządzenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za kwotę 
318.589,00zł o łącznej długości 5.619,67mb, 
 
 

3) w zakresie gospodarki mieszkaniowej wykonano m.in.: 
• świetlicę wiejską w miejscowości Jenkowice za kwotę 820.069,68zł. Obiekt 

składa się z sali wielofunkcyjnej, ze sceną i zapleczem wraz z 
pomieszczeniami do przygotowania ciepłych posiłków, węzłami sanitarnymi 
pomieszczeniami szatni oraz pomieszczeniami gospodarczo-użytkowymi na 
poddaszu. Kubatura obiektu jest dwukondygnacyjna 2839m3 na dzia łce o 
powierzchni 844m2, 

• II etap rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa, który obejmował prace 
wykończeniowe wewnątrz świetlicy wraz przebudową przyłącza prądu oraz 
kanalizacji za łączną kwotę 212.279,15zł, 
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• przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Ligota Polska, która obejmowała 
wykonanie instalacji nawiewno – wywiewnej w budynku świetlicy oraz 
wymianę stolarki okiennej za kwotę 270.836,54zł, 

• I etap budowy salo-remizo-świetlicy wiejskiej w miejscowości Wszechświęte 
za kwotę 968.266,73zł. W ramach powyższych wydatków wykonano roboty 
ziemne, fundamenty, izolacje i ściany  pod przyszłą salę gimnastyczną, 
świetlicę i remizę strażacką, 

• zakupiono nieruchomość pod boisko w miejscowości Cieśle za kwotę 
31.355,56zł. 
 

4) w zakresie kultury fizycznej i sportu m.in.: 
• opracowano dokumentację projektową budowy szatni wraz z przyłączem na 

boisku w Smolnej za kwotę 9.272,00zł, 
• wykonano boisko sportowe w m. Ostrowina o wartości 25.674,31zł, 
• wykonano ogrodzenie boiska w m. Soko łowice o wartości 12.850,00zł, 
• zakupiono i zamontowano dwa place zabaw, tj. w Boguszycach i w 

Sokołowicach za kwotę 94.046,34zł składające się z huśtawek wahadłowych, 
ławek z oparciem, zjeżdżalni, karuzel krzesełkowych, urządzeń ruchowych 
itp. 
 

5) w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska m.in.: 
• wykonano budowę, przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogowego w 19 

miejscowościach na terenie Gminy Oleśnica, wskutek czego powstało 560 
sztuk nowych punktów świetlnych. Koszt inwestycji wyniósł w 2010 r. 
593.587,29zł, 

• zakupiono samochód hakowo-kontenerowy za kwotę 340.754,50zł, 
• opracowano koncepcję zagospodarowania terenu pod budowę schroniska dla 

bezdomnych zwierząt w Krzeczynie za kwotę 6.000,00zł. 
 

6) w zakresie oświaty i wychowania m.in.: 
• zakupiono dwa busy szkolne dla SP w Smolnej oraz dla SP w Ligocie Małej o 

wartości 110.736,00zł, 
• zakupiono ciągnik do koszenia trawy i garaż samochodowy do SP w Ligocie 

Małej za kwotę 12.880,00zł. 
 

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 2010 roku za 
łączną kwotę 1.302.734,46zł wyremontowano w zakresie dróg gminnych i 
wewnętrznych: 

• 7.900 m2 dróg poprzez utwardzenie kruszywem łamanym o średniej grub. 15 
cm,  

• 19.694 m2 dróg poprzez profilowanie i zagęszczenie dróg gruntowych,  
• 6.000 m2 dróg poprzez rozłożenie destruktu bitumicznego,  
• 8.000 m2 dróg poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego 

utrwalenia destruktu bitumicznego,  
• 286 m2 dróg poprzez wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni 

asfaltowych,  
w różnych miejscowościach na terenie całej Gminy. 

 



22 

 
Spośród zadań remontowych w świetlicach wiejskich i w szkołach gminnych na 
podkreślenie zasługują takie realizacje jak: 

• remont generalny budynku komunalnego w Boguszycach na łączną kwotę 
268.079,83zł, 

• remont świetlicy w Nieciszowie za kwotę 45.317,04zł obejmujący remont 
elewacji , wyłożenie opaski wokół budynku i remont parkingu przed świetlicą, 

• remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Małej za kwotę 20.021,05zł obejmujący 
remont kuchni poprzez wyłożenie płytek, wymianę instalacji elektrycznej i 
wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

• usunięcie awarii c.o. i wody na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-
Turystycznego w Boguszycach będącego własnością Gminy za kwotę 
20.000,00zł, 

• remont poddasza oraz dachu w Szkole Podstawowej w Smolnej  za kwotę 
30.000,00 zł obejmujący wymianę uszkodzonych dachówek, wymianę okien 
dachowych oraz wykonanie podłogi na stropie z płyt OSB. Na niniejsze 
zadanie Gmina otrzymała kwotę 20.000,00zł z 0,6% rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, 

• wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w SP we Wszechświętem o 
wartości 52.000,00zł w związku z koniecznością dostosowania budynku do 
przepisów przeciwpożarowych. Zakres robót obejmował wykonanie podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych, osłon grzejników i wykonanie poręczy ze stali. 
Na wykonanie remontu Gmina pozyskała 32.000,00zł z 0,6% rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej w ramach zadania dotyczącego usuwania barier 
architektonicznych. 

 



23 

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE  

Udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków ogó łem stanowi 31% i 
w stosunku do roku poprzedniego jest wyższy o 9,3 punktów procentowych.  

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych  
 według projektu uchwały budżetowej wynosił 11.121.067,00 zł, a w okresie 
sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 359.601,32zł, tj. o 3,23% do wielkości 
wstępnie projektowanej. Powodem zwiększenia planu wydatków był głównie fakt, że 
po przeprowadzeniu postępowań przetargowych okazało się, że aby zrealizować 
zadania trzeba poszukać dodatkowych środków. Ponadto wiele zadań z zakresu 
przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych (i nie tylko) w trakcie roku 
sprawozdawczego zostało wprowadzonych i zrealizowanych z uwagi na możliwość 
pozyskania środków zewnętrznych, w tym z Terenowego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych we Wrocławiu. 

Źródłem finansowania wydatków majątkowych w 2010 roku w wysokości 
11.419.807,70zł były m.in. środki pieniężne z niżej wymienionych tytułów: 

w zł,gr 
-środki własne  8 429 885,98 
-dotacje celowe w tym z: 2 989 921,72 
 -Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  97 800,00 
 - budżetu Agencji Nieruchomości Rolnych 294 055,72 
 - ze środków budżetu europejskiego  2 563 422,00 
 - budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 34 644,00 

Podstawowe kierunki wydatków majątkowych w układzie klasyfikacji 
budżetowej przedstawiają się następująco: 
Rozdz. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykon. 
01010     Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 6 014 576,01 5 758 909,25 95,75 

      wsi     
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 551 182,18 3 421 775,51 96,36 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 546 025,12 1 495 608,56 96,74 
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 515 341,71 498 536,18 96,74 

6060 
Wydatki  na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 402 027,00 342 989,00 85,31 

60014     Drogi publiczne powiatowe 350 000,00 315 500,00 90,14 

    6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 350 000,00 315 500,00 90,14 

    udzielaną między jednostkami samorządu       
    terytorialnego na dofinansowanie       
      własnych zadań inwestycyjnych i zakupów       
      inwestycyjnych       
60016     Drogi publiczne gminne 105 500,00 104 099,18 98,67 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 105 500,00 104 099,18 98,67 

      budżetowych       
60017     Drogi wewnętrzne 1 373 000,00 1 223 041,87 89,08 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 373 000,00 1 223 041,87 89,08 

      budżetowych       
70005     Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 628 574,50 2 442 947,90 92,94 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 250 469,02 1 134 265,97 90,71 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 612 515,60 611 644,81 99,86 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 549 165,38 549 062,75 99,98 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 216 424,50 147 974,37 68,37 

      jednostek budżetowych 

75023     Urzędy gmin (miast i miast na prawach pow. 73 700,00 64 810,66 87,94 

    

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 
 

73 700,00 64 810,66 87,94 
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75411     Komendy powiatowe Państwowej Straży 50 000,00 50 000,00 100,00 

      Pożarnej       
    6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 50 000,00 50 000,00 100,00 

    udzielaną między jednostkami samorządu       
    terytorialnego na dofinansowanie       
      własnych zadań inwestycyjnych i zakupów       

      
inwestycyjnych 

      
80101     Szkoły podstawowe 124 480,00 121 880,00 97,91 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 124 480,00 121 880,00 97,91 

      jednostek budżetowych       
80110     Gimnazja 5 000,00 0,00 0,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 000,00 0,00 0,00 

      budżetowych       
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 7 000,00 0,00 0,00 
  6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych innych jednostek 
sektora finansów publicznych 

7 000,00 0,00 0,00 

85154     Przeciwdziałanie alkoholizmowi 21 375,00 21 374,40 100,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 775,00 16 775,00 100,00 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 4 600,00 4 599,40 99,99 

      jednostek budżetowych       
90002     Gospodarka odpadami 365 754,50 365 626,50 99,97 

    

6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 
wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 
uzupełnienie funduszy statutowych banków 
państwowych i innych instytucji finansowych 

1 000,00 1 000,00 100,00 

           
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
63 754,50 63 754,50 100,00 

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

172 131,00 172 131,00 100,00 

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

104 869,00 104 869,00 100,00 

6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 
Jednostek samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin lub związków powiatów na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 

24 000,00 23 872,00 99,47 

90013 Schroniska dla zwierząt 6 000,00 6 000,00 100,00 
 

6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

6 000,00 6 000,00 100,00 

90015     Oświetlenie ulic, placów i dróg 628 184,00 596 287,29 94,92 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 615 744,00 593 587,29 96,40 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 12 440,00 2 700,00 21,70 

      jednostek budżetowych       
90017     Zakłady gospodarki komunalnej 190 000,00 190 000,00 100,00 

    

6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 
wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 
uzupełnienie funduszy statutowych banków 
państwowych i innych instytucji finansowych 

190 000,00 190 000,00 100,00 

             
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000,00 10 000,00 100,00 
 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych innych jednostek 
sektora finansów publicznych 

10 000,00 10 000,00 100,00 

92601     Obiekty sportowe 159 524,31 149 330,65 93,61 

    6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budż. 57 024,31 47 796,31 83,82 

 
   

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budż. 

102 500,00 101 534,34 99,06 

      Razem 12 112 668,32 11 419 807,70 94,28 
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Uwzględniając wielkość nakładów poniesionych w roku budżetowym i z lat 
poprzednich, wartość zadań zakończonych i przekazanych do eksploatacji wynosi 
11.905.111,14zł. Wartość nakładów zaangażowanych w zadania kontynuowane na 
rok następny wynosi 4.556.769,75 zł. 

Wśród wydatków majątkowych, innych niż wydatki inwestycyjne, w ubiegłym 
roku budżetowym poniesiono takie wydatki jak: 

• w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – udzielono pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Powiatu Oleśnickiego na budowę chodników w 
miejscowościach: Piszkawa, Poniatowice, Wyszogród, Zarzysko i Brzezinka; 

• w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 
udzielono dotacji celowej dla Komendy powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Oleśnicy z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – 
gaśniczego; 

• w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – wniesiono jeden udział o wartości 
jednego tysiąca złotych do spółki „Inwestor – Kępno” oraz dokonano wpłaty 
kwoty 23.872,00zł na rzecz Gminy Kępno w związku z podpisaniem w dniu 5 
grudnia 2008 r. porozumienia pomiędzy 13 gminami w sprawie powierzenia 
Gminie Kępno przygotowania i wykonania zadania pod nazwą „Budowa 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej”.  Gmina Oleśnica jako 
jedna ze stron porozumienia przyjęła na siebie obowiązek wnoszenia wpłat na 
rzecz budżetu Gminy Kępno celem pokrycia kosztów zawartego 
porozumienia. Wpłata stanowi iloczyn 2 zł i liczby mieszkańców Gminy 
Oleśnica; 

• w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – wniesiono wkład 
pieniężny w wysokości 190.000,00 zł do Gminnego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o.o., której udziałowcem w 100% jest Gmina Oleśnica. 
Tym samym Gmina objęła dodatkowo 380 udziałów o nominalnej wartości 
jednego udziału wynoszącej 500 zł w podwyższonym kapitale Spółki; 

• w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – udzielono dotacji 
celowej w kwocie 10.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnicy z 
siedzibą w Boguszycach z przeznaczeniem na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Piszkawa” w zakresie 
opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

 
Szczegółową realizację poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych określa 
Tabela Nr 4. 

Układ w zakresie kierunków wydatkowania środków budżetowych w 2010 roku 
przedstawia poniższy wykres kołowy.  
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V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
 

Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw wprowadzi ła istotne zmiany w zakresie 
gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta zlikwidowała z 
dniem 1 stycznia 2010 r. gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. W związku z tym należności i zobowiązania tych funduszy, w tym  
nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania, stały się odpowiednio 
należnościami i zobowiązaniami budżetów powiatów albo budżetów gmin (art. 16 
ustawy zmieniającej Prawo ochrony środowiska). Środki pieniężne zgromadzone na 
rachunkach bankowych powiatowych i gminnych funduszy sta ły się dochodami 
budżetów powiatów i budżetów gmin oraz podlegały przekazaniu na rachunki tych 
budżetów. 

Na dzień 31 grudnia 2009 r. na rachunku GFOŚiGW pozostała kwota 
1.089.132,77 zł. W miesiącu styczniu kwotę 1.000.000,00 zł ulokowano na 
oprocentowanym rachunku bankowym, dzięki czemu pozyskano dodatkowe 
3.312,33zł. W miesiącu lutym 2010 r. środki w łącznej kwocie 1.093.320,50 zł (w tym 
powiększone o 875,40zł przekazane przez UM w styczniu 2010 za grudzień 2009) 
zostały „włączone” do budżetu Gminy. 

W ciągu roku budżetowego 2010 na rachunek budżetu tytułem opłat za 
korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego wpłynęło 433.646,33 zł oraz kwota 497,00 zł tytułem dystrybucji kar z 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo 
Ochrony Środowiska środki pieniężne zgromadzone z tytułu opłat i kar dotyczących 
korzystania ze środowiska przeznacza się – w kwocie nie mniejszej niż kwota 
wpływów - na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej i z dniem 1 
stycznia 2010 r. stało się to, na mocy powyższej ustawy, zadaniem własnym gminy. 

Środki pochodzące z wpływów z opłat i kar w łącznej kwocie 1.527.463,83zł 
zostały w całości wykorzystane na zadania określone ustawą Prawo ochrony 
środowiska  i wydatkowano według następujących kierunków (dane z Oś-4g w 
pełnych złotych): 
- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 1.463.229zł, tj. 
wyremontowano ekologiczną oczyszczalnię ścieków przy świetlicy wiejskiej w m. 
Ligota Wielka (7.300zł), przeprowadzono przebudowę SUW w m. Zarzysko 
(1.091.491,50zł) i modernizację oczyszczalni ścieków w m. Ligota Polska 
(21.448,50zł), zlecono opracowanie koncepcji rozwoju sieci i gospodarki wodno-
ściekowej na terenie Gminy Oleśnica (24.400zł) oraz zakupiono urządzenia sieci 
kanalizacyjnych i wodociągowych za kwotę 318.589zł;   
- na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 64.235zł. Wydatek ten dotyczył 
obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Oleśnica. 
Należy podkreślić, iż wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodna 
poniesione w 2010 r. przez Gminę Oleśnica stanowią dużo wyższą kwotę, a 
pozostała ich część została pokryta z innych dochodów własnych Gminy. Za przykład 
można podać m.in. całkowity koszt obsługi selektywnej zbiórki odpadów, który w 
ubiegłym roku wyniósł 187.913,88zł. 
Realizację dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej przedstawia Tabela Nr 5.1.  
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VI. DOCHODY WŁASNE SZKÓŁ BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI 

Dochody własne szkół będących jednostkami budżetowymi zostały określone 
28 listopada 2008 r. uchwałą Nr XXVIII/127/08 Rady Gminy Oleśnica. Zgodnie z 
powyższą uchwałą do gromadzenia dochodów własnych wskazane zostały 
następujące jednostki budżetowe: 

1) Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy, 
2) Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica w Oleśnicy, 
3) Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej, 
4) Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej, 
5) Szkoła Podstawowa w Smolnej, 
6) Szkoła Podstawowa w Sokołowicach, 
7) Szkoła Podstawowa we Wszechświętem. 
 
Ustalono następujące źródła dochodów własnych gromadzonych na rachunkach 

bankowych dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Oleśnica: 
1) z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej określonej  
w statucie jednostki; 
2) z wpływów z najmu i dzierżawy sal sportowych, pomieszczeń i innych składników 
mienia oddanych jednostce do dysponowania na podstawie odr ębnych przepisów; 
3) z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków i uczniów, ponoszonych przez 
rodziców lub opiekunów; 
4) wpływy z opłat  za świadczenie usług na rzecz osób fizycznych i prawnych; 
5) opłaty z tytułu organizowanych imprez kulturalnych, sportowych i innych. 

 
Plan po zmianach dochodów własnych 7 jednostek oświatowych, na 31.12.2010r. 

wyniósł 180.689,69zł i został zrealizowany w 71,95%. Ze zgromadzonej kwoty 
wydatkowano 129.997,45zł przeznaczając środki na rozwój bazy materialnej oraz 
poprawę warunków dydaktyczno -wychowawczo– opiekuńczych w szkołach. Według 
klasyfikacji budżetowej środki wydatkowano na: 

- zakup materiałów i wyposażenia – 65.940,14zł, tj. zakupiono materiały do 
remontu, środki czystości, odkurzacz, rolety, tablice, drukarkę, sprzęt 
nagłaśniający, wykładzinę, panele itp.; 

- zakup środków żywności – 17.595,50zł; 
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 26.120,29zł, tj. m.in. zakupiono 

radio, wieżę, książki; 
- zakup energii – 16.661,45zł; 
- zakup usług pozostałych – 3.680,07zł; 

 
Wszystkie nadwyżki dochodów własnych szkół, tj. kwotę 467,16zł  zwrócono 

na rachunek budżetu gminy na dzień 31.12.2010 r. 
Należy zaznaczyć, że z dniem 1 stycznia 2011 r. dochody własne szkół w 

dotychczasowym kształcie przestały funkcjonować, z uwagi na treść art. 93 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.  
Jednak, zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych,  jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmie 
stosowną uchwałę, w której określi w szczególności:  
 1) jednostki budżetowe, które gromadzą dochody; 
 2) źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku; 
 3) przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być 

przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych; 
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 4) sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi 
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 

wówczas jednostki te będą mogły gromadzić na wydzielonym rachunku dochody 
określone w tej uchwale. W dniu 23 grudnia 2010 r. Rada Gminy w drodze uchwa ły 
Nr III/5/10 określiła dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przez gminne 
jednostki budżetowe. 

 
Informację z realizacji dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek 

budżetowych i kierunki wydatków określa Tabela Nr 5.2. 
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VII. FUNDUSZ SOŁECKI 2010 
 

Ustawa o funduszu sołeckim ogłoszona w dniu 31 marca 2009 r. umożliwiła 
sołectwom decydowanie w pewnej części o zadaniach, jakie powinny być 
zrealizowane na terenie danego so łectwa. Zgodnie z przepisami powyższej ustawy 
Rada Gminy Oleśnica w dniu 23 czerwca 2009 r. w drodze uchwa ły Nr 
XXXVII/168/09 podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie 
środków stanowiących środki funduszu soleckiego.  

W ustawowym terminie do Wójta Gminy Oleśnica, tj. do 30 września 2009 r. na 
29 sołectw 21 z nich skierowało wnioski w sprawie realizacji określonych zadań na 
ich terenie w roku 2010. Dwa wnioski zosta ły  odrzucone ze względu na 
niespełnienie określonych w ustawie wymogów.  

W związku z powyższym w budżecie gminy na 2010 rok wyodrębniono środki 
funduszu sołeckiego dla 19 sołectw na łączą kwotę 232.170,16zł. Zadania, jakie były 
realizowane z tych środków, dotyczyły głównie remontów i wyposażenia świetlic 
wiejskich, budowy i wyposażenia boisk, dodatkowego wyposażenia placów zabaw, 
drobnych remontów dróg wewnętrznych i zostały zrealizowane na łączną kwotę 
170.665,09, w tym 12.800,00 z ł w ramach wydatków niewygasających.  
 
Szczegółowy wykaz wydatków zrealizowanych w ramach funduszu so łeckiego w 
2010 r. z podziałem na poszczególne sołectwach określa tabela nr 6. 

 
Spośród wszystkich zadań realizowanych ze środków wyodrębnionych w 

ramach funduszu sołeckiego na podkreślenie zasługują takie zadania jak np.: 
1) wykonanie prac konserwacyjno-odtworzeniowych skarp stawu w miejscowości 

Bystre – 10.500,00zł i czyszczenie kanalizacji deszczowej – 9.000,00zł, 
2) zakup stołu ze stali nierdzewnej z dwiema półkami, zakup szafy na sprzęt RTV 

i zakup firanek do świetlicy w miejscowości Cieśle za łączną kwotę 3.759,00zł, 
3) zakup mebli kuchennych, kuchni gazowo-elektrycznej do świetlicy wiejskiej w 

m. Dąbrowa za łączną kwotę 3.100,00 zł, 
4) zakup ławek WOŁGA na plac zabaw w m. Jenkowice na kwotę 3.586,80zł, 
5) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ekologicznej 

oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w m. Ligota Mała na łączną 
kwotę 15.972,00zł, 

6) zakup naczyń kuchennych, szafy chłodniczej z przegrodą, patelni elektrycznej 
kuchenki mikrofalowej i sztućców na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ligocie 
Polskiej za łączną kwotę 16.352,24zł, 

7) zakup witryny chłodniczej, patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w m 
Nowoszyce oraz zakup ławek na boisko sportowe za kwotę 8.936,25zł; 

8) przygotowanie terenu pod boisko oraz wysiew trawy na boisku sportowym w 
m. Poniatowice o wartości 19.656,10 zł, 

9) zakup naczyń kuchennych, nagłośnienia do świetlicy i montaż klimatyzatora 
ściennego w świetlicy wiejskiej w m. Smolna oraz wykonanie dokumentacji dla 
czterech wiat gospodarczych za łączną kwotę 17.594,07zł, 

10) budowa ogrodzenia placu zabaw, zakup trawy boiskowej i bramek do pi łki 
ręcznej oraz wykonanie robót ziemnych w zakresie urządzenia placu zabaw w 
m. Sokołowice o wartości 18.706,00zł, 

11) wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy wiejskiej w m. Świerzna za kwotę 
8.059,00 zł. 
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VIII.  UPOWAŻNIENIA 

Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/206/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 
2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2009 rok Wójt został upoważniony 
między innymi do: 

1) zaciągania zobowiązań : 
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do 

wysokości określonej w planie wydatków na WPI, 
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 
następnym; 

c) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem: 
4. przeniesień wydatków między działami, 
5. zmian kwot wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;  

d) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach dzia łu w zakresie 
wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 

e) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Oleśnica 
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i 
termin zapłaty upływa w roku następnym; 

f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 
bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu gminy; 

g) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na: 
a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu gminy do 

wysokości ustalonego limitu; 
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy; 
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 

wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów; 
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  
 

W toku wykonywania budżetu w 2010 roku Wójt 19 razy lokował wolne środki 
w różnych wysokościach na rachunkach bankowych w banku prowadzącym 
bankową obsługę budżetu, tj. w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy oraz w innych 
bankach, tj. w Polbanku. Były to lokaty, które pozwalały pozyskać dodatkowe środki 
pieniężne z odsetek wynikających z oprocentowania każdorazowo negocjowanego z 
bankiem. Środki te lokowano na okresy 7-dniowe, 14-dniowe i 1-miesięczne, tak by 
Gmina mogła pozyskać dodatkowe środki przy zachowaniu bieżącej płynności. 
Dzięki powyższym działaniom pozyskano środki pieniężne w roku sprawozdawczym 
w łącznej kwocie 62.418,21zł, tzn. o ponad 10.000,00zł więcej niż w roku 
poprzednim.  

 
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc ławiu na kwotę 
1.499.200zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa SUW w m. 
Zarzysko” oraz wyemitowano papiery wartościowe, tj. obligacje serii A10 – E10 na 
kwotę 5.100.000zł i obligacje serii F10-H10 na kwotę 1.401.000zł na pokrycie 
występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu gminy. 

W toku wykonywania budżetu Gminy Oleśnica za 2010 rok dokonano spłat 
zobowiązań gminy wynikających z wcześniej zaciągniętego długu w wysokości 
1.694.035zł z niżej wymienionych tytułów : 
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- pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu z 2004 r. na budowę sieci kanalizacji w 
Smardzowie - spłata 6 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 5 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 3 raty kapitałowej w 
wysokości 8.000,00zł; 

- pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z 2009 r. na zakup pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy – spłata 1 i 2 raty kapitałowej w 
wysokości 9.500,00zł; 

- pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z 2009 r. na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków - w m. Bystre – spłata 1 raty 
kapitałowej w wysokości 32.435,00zł i zwrot części pożyczki w kwocie 
569.100,00zł; 

- wykup obligacji serii B z 2005 roku w wysokości 1.000.000,00zł. 
 
 Z upoważnienia rady do dokonywania zmian w planie wydatków w 2010 roku  
Wójt Gminy skorzystał wydając 22 zarządzenia, dokonując zmian w budżecie lub 
budżetu. 
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IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW 
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 
UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2010 

W roku budżetowym 2010 Gmina realizowała wydatki dotyczące następujących 
programów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: 

1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Promocja Integracji 
Społecznej, Projekt: Wykorzystaj szansę!, 

2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie: 
podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności, zadanie: Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Bystre, 

3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie: 
podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności, zadanie: Zakup samochodu 
hakowo-kontenerowego, 

4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie: 
Odnowa i Rozwój Wsi, zadanie: Budowa salo-remizo-świetlicy wiejskiej w m. 
Wszechświęte, 

5) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie: 
Odnowa i Rozwój Wsi, zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Jenkowicach, 

6) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie: 
Odnowa i Rozwój Wsi na obszarze LSR, oś 4 „Leader”, zadanie: przebudowa 
świetlicy w Ligocie Polskiej, 

7) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie: 
Odnowa i Rozwój Wsi na obszarze LSR, oś 4 „Leader”, zadanie: rozbudowa 
świetlicy w Dąbrowie – etap II. 

Początkowo miało się nadzieję na pozyskanie środków z budżetu UE na zadanie 
pn. „Modernizacja SUW w m. Zarzysko”, jednak szybko okazało się, iż zadanie to nie 
skorzysta z dofinansowania z powyższych środków.  

Z różnych przyczyn i w różnym czasie w roku sprawozdawczym dokonano 9 
zmian wydatków bieżących i majątkowych w zakresie realizowanych zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. Zmiany 
te przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Nazwa projektu/zadania Podstawa zmiany Zmiany 
1 Projekt PO KL: Wykorzystaj 

szansę! 
Uchwała Nr 
XLV/210/11 Rady 
Gminy Oleśnica z dnia 
26 stycznia 2010 r. 

Dokonano przesunięcia kwoty 1,01 
zł pomiędzy paragrafami w ramach 
projektu: Wykorzystaj szansę!. 
Zmiany dokonano na wniosek 
dyrektora GOPS w Oleśnicy 
realizującego projekt. 

2 Zadanie: Modernizacja 
SUW w m. Zarzysko  

Uchwała Nr 
XLVI/216/11 Rady 
Gminy Oleśnica z dnia 
16 lutego 2010 r. 
 

Zwiększono o kwotę 1.039.483 zł 
wydatki na zadaniu dotyczącym 
modernizacji SUW w m. Zarzysko. 

3 Zadanie: Przebudowa SUW 
w m. Zarzysko, 
 
Zadanie: Budowa świetlicy 
wiejskiej w m. Jenkowice, 

Uchwała Nr 
XLVII/227/11 Rady 
Gminy Oleśnica z dnia 
30 marca 2011 r. 

Zmniejszono o kwotę 781.783,50zł 
wydatki na zadaniu pn. 
„Przebudowa SUW w m. Zarzysko” 
wraz ze zmniejszeniem wydatków 
do zera na § 6058 i § 6059, 

 



33 

 
Zadanie: zakup samochodu 
hakowo-kontenerowego 

dokonano przesunięć pomiędzy 
paragrafami w związku z 
podpisaniem aneksu do umowy na 
dofinansowanie zadania pn. 
„budowa świetlicy wiejskiej w m. 
Jenkowice”, zabezpieczono 0,20 zł 
na zadaniu pn. „zakup samochodu 
hakowo-kontenerowego” 

4 Zadanie: budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz 
z oczyszczalnią ścieków w 
m. Bystre, 
 
Zadanie: Budowa świetlicy 
wiejskiej w Jenkowicach, 
 
Zadanie: Budowa salo-
remizo-świetlicy wiejskiej w 
m. Wszechświęte 
 
Zadanie: Zakup 
samochodu hakowo-
kontenerowego, 
 
Projekt: Wykorzystaj 
szansę! 

Uchwała L/240/10 
Rady Gminy Oleśnica 
z dnia 22 czerwca 
2010 r. 

Zmniejszono o kwotę 50.478 zł 
wydatki na realizację przez GOPS 
projektu systemowego: Wykorzystaj 
szansę! w związku z podpisaniem 
aneksu do umowy zmniejszającego 
wielkość pomocy. Ponadto 
dokonano przesunięć wydatków 
pomiędzy paragrafami na 
wszystkich zadaniach, w związku z 
wejściem w życie rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 2 marca 
2010 r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych, zmieniającego treść 
czwartej cyfry klasyfikacji 
paragrafów. 

5 Zadanie: Budowa salo-
remizo-świetlicy wiejskiej w 
m. Wszechświęte 
 
Zadanie: zakup samochodu 
hakowo-kontenerowego 
 
Projekt: Wykorzystaj 
szansę! 

Uchwała Nr LI/245/10 
Rady Gminy Oleśnica 
z dnia 14 lipca 2010 r. 

Zmniejszono o kwotę 900.000 zł 
wydatki na zadaniu pn. „budowa 
salo-remizo-świetlicy wiejskiej w m. 
Wszechświęte (po przetargu) oraz 
przesunięto wydatki w kwocie 
47.491,80 zł pomiędzy paragrafami 
na zadaniu pn. zakup samochodu 
hakowo-kontenerowego w związku 
z podpisaniem aneksu do umowy.  
Przesunięto kwotę 14.464,88 zł 
pomiędzy rozdziałami w ramach 
projektu: Wykorzystaj szansę! 

6 Projekt: Wykorzystaj 
szansę! 

Uchwała Nr LIII/253/10 
Rady Gminy Oleśnica 
z dnia 30 września 
2010 r. 

Dokonano przesunięć pomiędzy 
paragrafami nie zwiększającymi 
wydatków w ramach projektu: 
Wykorzystaj szansę! 

7 Zadanie: rozbudowa 
świetlicy w Dąbrowie – etap 
II 
 
Zadanie: przebudowa 
świetlicy w Ligocie Polskiej 

Uchwała Nr 
LVI/268/10 Rady 
Gminy Oleśnica z dnia 
12 listopada 2010 r. 

Dokonano przesunięć wydatków w 
ramach zadań inwestycyjnych: 
”przebudowa świetlicy wiejskiej w 
Ligocie Polskiej” i „rozbudowa 
świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – 
etap II” w związku z podpisaniem 
umowy na dofinansowanie zadań w 
ramach PROW z działania Odnowa 
i rozwój wsi na obszarze LSR 
realizowanej przez lokalną grupę 
działania o nazwie Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania Dobra 
Widawa z siedzibą w Sycowie. 

8 Projekt: Wykorzystaj 
szansę! 

Zarządzenie Nr 347/10 
Wójta Gminy Oleśnica 
z dnia 30 listopada 
2010 r. 

Dokonano przesunięć pomiędzy 
paragrafami nie powodujących 
zwiększenia wydatków w ramach 
projektu. Zmian dokonano na 
wniosek dyrektora GOPS w 
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Oleśnicy. 
9 Zadanie: Budowa salo-

remizo-świetlicy wiejskiej w 
m. Wszechświęte 

Uchwała Nr III/6/10 
Rady Gminy Oleśnica 
z dnia 23 grudnia 2010 
r. 

Dokonano przesunięć pomiędzy 
paragrafami nie powodujących 
zwiększenia wydatków na zadaniu 
pn. „budowa salo-remizo-świetlicy 
wiejskiej w m. Wszechświęte 

10 Zadanie: rozbudowa 
świetlicy w Dąbrowie – etap 
II 
 

Zarządzenie Nr 7/10 
Wójta Gminy Oleśnica 
z dnia 30 grudnia 2010 
r. 

Dokonano przesunięcia kwoty 
2.000,00zł pomiędzy paragrafami 
nie powodującego zwiększenia 
wydatku na zadaniu: rozbudowa 
świetlicy w Dąbrowie – etap II. 
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X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH    
w zł,gr 

Lp. Klasyfikacja Nazwa 
Jednostka 
realizująca Okres realizacji 

Łączne 
nakłady Planowana wysokość wydatków w roku : 

Wydatki 
poniesione w 

2010 r. 

Stopie
ń 

zaawa
ns. 

realiza
cji w %     

programu/projektu/zad
ania 

lub 
koordynująca programu finansowe 

2010 2011 2012 2013 
  Dz. Rozdz. jego cel i zadania 

program/projekt
/zadanie rok rok 

w latach 
2010-2013 

(kol.13
:kol.8)*

100 
        rozp. zakoń.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 010 01010 

Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 
wraz z oczyszczalnią 
ścieków w m. Bystre 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2006 2010 2 630 283,00 2 630 283,00       2 549 553,86 97% 

      

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury     

  
            

2 010 01010 Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 
w m. Nieciszów  

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2006 2010 20 000,00 20 000,00       0,00 0% 

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

          

3 010 01010 Budowa sieci 
wodociągowej 
Ostrowina - Brzezinka 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2008 2012 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00   0,00 0% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

                  

4 010 01010 Przebudowa SUW w 
m. Zarzysko 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2008 2010 2 705 766,50 2 705 766,50       2 654 018,75 98% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 
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5 600 60016  Budowa chodnika 
przy drodze gminnej 
nr 10273D w 
Krzeczynie 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2009 2011 110 000,00 50 000,00 60 000,00     49 517,19 45% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
komunikacyjnych                   

                    

6 600 60016 Budowa chodnika przy 
drodze gminnej w m. 
Cieśle 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2012 177 500,00 55 500,00 70 000,00 52 000,00   54 581,99 31% 

  
    

Zaspokojenie potrzeb 
komunikacyjnych                   

                    

7 600 60017 Wykonanie drogi w 
Spalicach ul. 
Orzechowa 

Urząd Gminy 
Olesnica 

2010 2011 233 800,00 133 800,00 100 000,00     133 540,82 57% 

  
    

Zaspokojenie potrzeb 
komunikacyjnych                   

                   

8 600 60017 Przebudowa drogi 
wewnętrznej dz. nr 
375/2 w m. Smardzów 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2011 167 000,00 67 000,00 100 000,00     67 088,81 40% 

  
    

Zaspokojenie potrzeb 
komunikacyjnych                   

                   

9 700 70005 Budowa świetlicy 
wiejskiej m.Jenkowice 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2006 2010 858 000,00 858 000,00       820 069,68 96% 

  

    Zaspokojenie potrzeb 
społecznych, 
kulturowych  

            

10 700 70005 Budowa salo-remizo-
świetlicy wiejskiej w 
m.Wszechświęte 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2006 2012 5 624 000,00 980 000,00 2 676 000,00 1 968 000,00   968 266,73 17% 

      Zaspokojenie potrzeb 
społecznych, 
kulturowych  

                    

11 700 70005 Miejscowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego  

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2012 232 480,00 130 000,00 73 200,00 29 280,00   97 819,31 42% 

      Zaspokojenie potrzeb 
zbiorowych 
mieszkańców w 
zakresie ładu 
przestrzen. 
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12 801 80110 Budowa  hali 
sportowej przy GGO w 
Oleśnicy. 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2009 2013 4 505 000,00 5 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
społecznych, 
kulturowych  

                    

13 900 90015 - Budowa oświetlenia 
drogowego -  
Bogusławice 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 101 430,00 101 430,00 0,00 0,00 0,00 101 177,00 100% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

          

14 900 90015 - Budowa oświetlenia 
drogowego -  
Boguszyce Osiedle 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 62 855,00 2 055,00 0,00 0,00 60 800,00 1 449,57 2% 

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

  

15 900 90015 - Przebudowa 
oświetlenia 
drogowego -  
Boguszyce Wieś 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2012 153 735,00 153 735,00 0,00 0,00 0,00 153 225,00 100% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

                

16 900 90015 - Rozbudowa 
oświetlenia 
drogowego -  Brzezie 
Małe 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2012 51 000,00 2 000,00 0,00 0,00 49 000,00 1 133,15 96% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

                    

17 900 90015 - Rozbudowa 
oświetlenia 
drogowego -  
Brzezinka 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2012 91 320,00 2 520,00 88 800,00 0,00 0,00 2 106,55 2% 
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Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

                

18 900 90015 - Budowa oświetlenia 
drogowego -  Bystre 
Osada 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2012 148 016,00 3 966,00 144 050,00 0,00 0,00 3 656,96 2% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

                

19 900 90015 - Budowa oświetlenia 
drogowego - Cieśle 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 92 404,00 2 904,00 89 500,00 0,00 0,00 2 383,24 3% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

                

20 900 90015  - Budowa oświetlenia 
drogowego - Dębowy 
Dwór 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 8 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

                

21 900 90015 - Budowa oświetlenia 
drogowego -  
Gręboszyce 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 20 500,00 8 500,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

                    

22 900 90015 - Przebudowa 
oświetlenia 
drogowego -  
Jenkowice 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 57 594,00 57 594,00 0,00 0,00 0,00 56 999,70 99% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 
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23 900 90015 - Przebudowa 
oświetlenia 
drogowego -  Ligota 
Mała 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 80 010,00 2 010,00 0,00 78 000,00 0,00 1 983,29 2% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

                

24 900 90015 - Budowa oświetlenia 
drogowego -  Ligota 
Polska 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 47 480,00 1 480,00 46 000,00 0,00 0,00 1 144,97 2% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

                

25 900 90015 - Budowa oświetlenia 
drogowego -  
Nieciszów 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 133 285,00 133 285,00 0,00 0,00 0,00 132 972,47 100% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

                

26 900 90015 - Rozbudowa 
oświetlenia 
drogowego -  Nowa 
Ligota 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 24 510,00 1 010,00 0,00 0,00 23 500,00 494,50 2% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

                

27 900 90015 - Rozbudowa 
oświetlenia 
drogowego - 
Ostrowina 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 26 550,00 1 050,00 0,00 0,00 25 500,00 537,50 2% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

                    

28 900 90015 - Przebudowa 
oświetlenia 
drogowego -  
Ostrowina II 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 43 805,00 1 405,00 0,00 0,00 42 400,00 892,25 2% 
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Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

                

29 900 90015 - Przebudowa 
oświetlenia 
drogowego -  
Poniatowice Jonas 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 25 530,00 1 030,00 0,00 24 500,00 0,00 516,00 2% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

                

30 900 90015 - Budowa oświetlenia 
drogowego -  
Poniatowice Kolonia 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 43 500,00 1 400,00 0,00 42 100,00 0,00 886,88 2% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

              

31 900 90015 - Budowa oświetlenia 
drogowego -  
Smardzów 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 126 300,00 3 600,00 0,00 122 700,00 0,00 2 752,90 2% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

    

32 

900 90015 

- Przebudowa 
oświetlenia 
drogowego -  Smolna 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 58 415,00 1 715,00 0,00 0,00 56 700,00 1 361,85 2% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

                  

33 900 90015 - Przebudowa 
oświetlenia 
drogowego -  
Sokołowice - Gęsia 
Górka 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 65 640,00 2 040,00 63 600,00 0,00 0,00 1 339,45 2% 
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Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

    

34 900 90015 - Budowa oświetlenia 
drogowego -  
Sokołowice 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 125 840,00 3 340,00 0,00 122 500,00 0,00 3 348,14 3% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

    

35 900 90015 - Budowa oświetlenia 
drogowego -  Spalice 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 139 630,00 3 930,00 0,00 0,00 135 700,00 3 225,84 2% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

    

36 900 90015 - Budowa oświetlenia 
drogowego - Świerzna 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 69 235,00 69 235,00 0,00 0,00 0,00 68 875,33 99% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

    

37 900 90015 - Rozbudowa 
oświetlenia 
drogowego - 
Wszechświęte 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 49 200,00 49 200,00 0,00 0,00 0,00 49 032,00 100% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

                  

38 900 90015 - Rozbudowa 
oświetlenia 
drogowego -  
Wyszogród 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 45 110,00 1 610,00 0,00 0,00 43 500,00 1 114,50 2% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 
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39 900 90015  - Rozbudowa 
oświetlenia 
drogowego -  
Zarzysko 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2013 50 700,00 1 700,00 0,00 49 000,00   978,25 2% 

  

    

Zaspokojenie potrzeb 
bytowych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury 

                   

40 926 92601 Budowa szatni wraz 
przyłączem na boisku 
w m. Smolna 

Urząd Gminy 
Oleśnica 

2010 2011 55 000,00 10 000,00 45 000,00     9 272,00 17% 

    

Zaspokojenie potrzeb 
zbiorowych poprzez 
rozwój kultury 
fizycznej, w tym 
terenów rekreacyjnych 
i urządzeń sportowych 

      

OGÓŁEM  19 280 
423,50 8 261 093,50 5 062 150,00 4 014 080,00 1 943 100,00 7 997 316,43 41% 

Uwaga: realizacja zadań w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy oświetlenia drogowego w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy została w 100% zakończona.  
Stopień zaawansowania realizacji został wyliczony w stosunku do łącznych planowanych wydatków, gdzie płatności są odroczone w czasie (kredyt handlowy). 
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PODSUMOWANIE 

 
Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że realizacja budżetu gminy w roku 

budżetowym 2010 jest na bardzo zadawalającym poziomie, mimo zamknięcia roku 
deficytem budżetowym w kwocie 6.759.083,65ZŁ. W roku sprawozdawczym 
zrealizowano szereg najważniejszych dla gminy i mieszkańców zadań 
inwestycyjnych. Na realizację zadań, zarówno bieżących jak i majątkowych, 
pozyskano aż 8.322.489,79zł, z czego 3.274.012,52 zł to środki otrzymane na 
przebudowę i remonty dróg  gminnych i wewnętrznych, na budowę świetlic wiejskich, 
na zakup wyposażenia dla OSP działających na terenie Gminy, na budowę sieci 
kanalizacji sanitarnych i oczyszczalni ścieków, na zakup pomocy dydaktycznych w 
ramach programu „Radosna szko ła”, do którego Gmina Oleśnica przystąpiła. W 
porównaniu do roku poprzedniego wielkość pozyskanych dotacji i środków z innych 
źródeł wzrosła o kwotę 2.170.867,18zł, tj. o 35,29% (w 2009 r. była to kwota 
6.151.622,61zł). 

W roku sprawozdawczym 2010 zwiększyła się sprzedaż nieruchomości 
gminnych, w wyniku której udało się osiągnąć dochody w kwocie 431.231,87 zł, 
podczas gdy w roku poprzednim była to kwota 295.204zł. Na skutek złożonych w 
2009 roku wniosków o dofinansowanie zadań ze środków unijnych do budżetu 2010 
roku wpłynęła kwota 2.643.112,80zł.  Ponadto, porównując wykonanie dochodów i 
wydatków bieżących należy zauważyć, że duża część (bo aż 1.176.584,87 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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