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I.WPROWADZENIE 
 

Uchwała V/8/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 2 lutego 2007 roku  
w sprawie budżetu gminy na rok 2007 określiła wielkość dochodów  na kwotę 
24.758.833,00 zł i wydatków na kwotę 26.768.833,00 zł oraz deficyt budżetu na 
kwotę  2.010.000,00 zł. 

   
     W wyniku zmian w ciągu roku, plan budżetu gminy w ostatecznym kształcie 
wykazuje wielkości : 
 
-dochody ....................................................................................... 24.935.948,95zł, 
-wydatki ......................................................................................... 26.695.948,95zł, 
-deficyt budżetu............................................................................. 1.760.000,00zł. 

 
W stosunku do roku ubiegłego wskaźnik spadku dla planu dochodu wynosi 

3,73%, a do planu wydatków odnotowano wzrost o 13,69%. 
 

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

 
 

Dział Wyszczególnienie 
Dochody wg 
uchwały z 

02.02.2007 

Dochody po 
zmianach na 
31.12.2007 

Zmiana (+/-) 
 

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 063 593,00 149 104,82 -1 914 488,18 
600 Transport i łączność  8 500,00 491 780,00 483 280,00 
700 Gospodarka mieszkaniowa  1 398 013,00 2 535 772,13 1 137 759,13 
750 Administracja publiczna  77 988,00 83 248,00 5 260,00 
751 Urzędy naczelnych 

organów władzy 
państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

1 776,00 19 646,00 17 870,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona 
przeciwpożarowa 

700,00 8 700,00 8 000,00 

756 Dochody od osób 
prawnych, od osób...  8 834 361,00 9 462 920,83 628 559,83 

758 Różne rozliczenia  6 633 882,00 6 740 199,00 106 317,00 
801 Oświata i wychowanie  1 473 111,00 1 583 508,17 110 397,17 
852 Pomoc społeczna  4 255 000,00 3 712 899,00 -542 101,00 
854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza  0,00 136 262,00 136 262,00 

Ogółem 24.758.833,00 24 935 948,95 177 115,95 
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Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych - dochody wykonano  
w 100,7 % a wydatki w 92,9 % w rezultacie czego uzyskano dodatni wynik finansowy 
w wysokości 317 015,32zł do planowanego deficytu w wysokości -1 760 000,00zł.  

 
W przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina osiągnęła minimalny spadek 

ogólny dochodów bo tylko o 4,11% w porównaniu do roku 2006  (liczba mieszkańców 
na 31.12.2007 11.685; dochód na 1 mieszkańca  w 2006 = 2.240,68zł; w 2005 = 
1.789,90zł; w 2004 =1.503,80zł ; w 2003 =1.366,80zł a w 2002 =1.202,10zł) 
    
Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy określa Tabela Nr 1. 
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II.WYKONANIE BUDŻETU GMINY 

 
1. Dochody 
 

W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy 25.106.266,91zł struktura 
udziału poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco : 

Wyszczególnienie Wykonanie 2007 rok % w 
ogółem 
w 2007 

% w 
ogółem  
w 2006  

-dochody własne 9 147 947,32 36,4 29,0 
-subwencja ogólna w tym: 6 704 049,00 26,7 29,1 
 -część oświatowa 4 892 643,00 73,0 66,0 
 -uzupełnienie subwencji 0 0 10,8 
 -część równoważąca 0 0 1,5 
 -część wyrównawcza 1 811 406,00 27,0 21,7 
-dotacje celowe na zadania zlecone bieżące 3 620 788,70 14,4 13,7 
-udział w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 3 111 292,18 12,4 9,5 

-dotacje celowe na zadania własne 1 266 197,54 5,0 4,5 
-pozostałe źródła 1 255 992,17 5,0 14,1 
 
 

W układzie porównawczym do roku ubiegłego obserwuje się niewielki spadek 
dochodów ogółem o 2,43 % ( wykonanie dochodów w roku 2006 wyniosło 
25.731.934,26), natomiast w strukturze źródeł pozyskania, udział przedstawia się 
następująco: 

 
-dochody własne - wzrost o 7,4% 
-subwencja ogólna - spadek o 2,4% 
-dotacje celowe na zadania zlecone - wzrost o 0,7% 
-udział w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa - wzrost o 2,9% 

-dotacje celowe na zadania własne - wzrost o 0,5% 
-pozostałe źródła - spadek o 9,1% 

 
W wykonaniu dochodów własnych odnotowano wzrost ogólny o 23,66%  

w porównaniu do roku 2006 a w układzie działów  klasyfikacji budżetowej przedstawi 
się to następująco: 
 

 Wyszczególnienie Wykonanie 
2006 rok 

Wykonanie  
2007 rok 

%  
wzrostu 

spadku (-,+) 
010 Rolnictwo i łowiectwo 0 12 986,82
020 Leśnictwo 4 694,76 5 980,31 27,38
600 Transport i łączność 42 192,52 15 489,38 -63,29
700 Gospodarka mieszkaniowa 692 670,14 2 460 034,87 255,15
710 Działalność usługowa 6 000,00 3 650,00 -39,17
750 Administracja publiczna 29 652,24 27 352,01 -7,76
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756 Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od 
innych jednostek 
nieposiadających 
osobowości prawnej 

9 072 369,88 9 681 324,23 6,71

758 Różne rozliczenia 63 509,07 36 194,63 -43,01
801 Oświata i wychowanie 189,62 13 697,11 7123,45
852 Pomoc społeczna 1 122,59 2 530,14 125,38
900 
  

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 974,46 0 -100,00

Ogółem 9 913 375,28 12 259 239,50 23,66
 
 

Na spadek subwencji ogólnej o 2,4,%, zdecydowany wpływ miała kwota 
dotycząca części oświatowej , mniej o 49 835,00zł niż w roku2006 (dla porównania  
w 2006 – 4.892.643,00zł; 2005- 5.197.615,00zł ;2004- 4.865.913,00z; 2003 - 
5.299.471,00zł a w 2002r. 4.434.641,00zł) .  

 
Poniższa tabela przedstawia źródła dochodów w dwóch kolejnych latach 

budżetowych. 
 

Źródła dochodów Rok 2007 Rok 2006 
-dochody własne 9 147 947,32 7 471 604,22 
-subwencja ogólna w tym: 6 704 049,00 7 496 905,00 
 -część oświatowa 4 892 643,00 4 942 478,00 
 -uzupełnienie subwencji 0 0 
 -część rekompensująca 0 26 870,00 
 -część wyrównawcza 1 811 406,00 2 527 557,00 
-dotacje celowe na zadania zlecone bieżące 3 620 788,70 3 524 974,62 
-udział w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 3 111 292,18 2 441 771,06 

-dotacje celowe na zadania własne 1 266 197,54 1 164 188,34 
-pozostałe źródła 1 255 992,17 3 632 491,02 

 
 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do założeń 

prognozowanych wyniosły 3.111.292,18zł co stanowi 109,2% wykonania  
i w porównaniu do roku ubiegłego są wyższe o 12,75% ( wykonanie w 2006 
2.441.771,06zł ; w 2005 1.618.985,00zł ; w 2004 1.350.584,00zł) . Należy stwierdzić, 
że wynik wykonania wyższy o 4,6% od prognozowanych udziałów z dochodach 
transferowanych ( PIT i CIT) jest bardzo zadawalający , gdyż w przeszłości 
wykonanie tych dochodów nie przekraczało 100%. 
 

Ogólna wartość dochodów wykonanych stanowi 100,7 % , wykonanie  
w poszczególnych kierunkach działalności określa Tabela Nr 2.1. Strukturę 
wykonania dochodów własnych (wykonanie w 101,6%)  określa  Tabela Nr 2.2. 

 
Zdecydowany wpływ na poziom wykonania dochodów własnych mają działy  

700- Gospodarka mieszkaniowa i 756- Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – wykonanie 
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w kwocie ogółem 12.141.3591,10zł  stanowiące 99,1% dochodów własnych ogółem  
( w 2006 roku wyniosło 9.765.040,02zł, w 2005 roku 6.928.742,00zł, w  2004 roku  
5.527.992,00zł, w 2003 wykonanie w  analizowanych działach wynosiło odpowiednio 
5.661.634,00zł stanowiące 99,13% a w roku  2002 wykonanie wynosiło odpowiedni 
4.658.521,00zł co stanowiło 98,2%). 

  
W strukturze wykonania dochodów z podatków i opłat  Tabela Nr 2.3 – 

wykonanie łącznie wyniosło 6.582.119,28zł  tj. 99,70% (w roku 2006 6.639.406,49zł  
tj. 99,80% w roku 2005 5.853.610,00zł; w roku 2004 było to 4.801.222,00zł tj. 
101,0% a w 2003 było to 4.57.176,00zł tj 109,4%.) i przypadało z niżej wymienionych 
działów : 

 
Drogi publiczne gminne 15 489,38 128,2% wyk. 
Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

6 566 629,90 99,66% wyk. 

 
 

Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku obrachunkowego 
przedstawione w Tabeli Nr 2.4  i wyniosły per saldo 1.951.063,53zł w stosunku do 
roku ubiegłego (1.406.659,71) wzrosły o 38,70% (w roku 2006 było to spadek  3,6%) 
w tym wartość należności : krótkoterminowych per saldem wzrosły o 39,88% w roku, 
natomiast w należnościach długoterminowych odnotowano również wzrost o 34,15%. 

 
W należnościach krótkoterminowych z tytułu podatków i opłat (dział 756) 

odnotowane w stosunku do roku 2006 w kwotach per saldem (zaległości – nadpłaty) 
wzrost o 46,96% zadłużenia podatników ( w roku 2006 był wzrost o 3,26%), 
natomiast  w należnościach długoterminowych odnotowano również wzrost o 34,15% 
( w roku 2005 był spadek o 10,7%) w stosunku do roku poprzedniego. 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  2.625.000,00 zł stanowią wartość 
nie spłaconych a zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek na zadania 
inwestycyjne oraz wyemitowanych w roku 2005 obligacji komunalnych serii A-D  
w wysokości 2,25mln zł. 

 
 
Informacja o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz środkach z innych 
źródeł pozyskanych w 2007 roku przedstawia Tabela Nr 3. 
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2. Wydatki 
 

Plan wydatków gminy z uwzględnieniem dokonanych zmian ostatecznie 
ustalony w wysokości 26.695.948,95zł wykonano w wysokości 24.789.251,59zł tj. 
92,9,0%, w stosunku do roku poprzedniego (wykonanie 22.312.139,87zł tj. 95,0% 
planu) spadek wynosi 2,1%  w roku poprzednim spadek wynosił 0,33. 

 
W strukturze wykonania ogółem udział wydatków bieżących stanowi 78,0%, 

wydatków majątkowych stanowi 22,0% w roku poprzednim odpowiednio 75,6%, 
i 24,4%. Poziom wydatków na jednego mieszkańca w wydatkach ogółem wzrósł 
o  9,2% w stosunku do roku ubiegłego. W poszczególnych latach wysokość 
wydatków kształtowała się następująco: 

 
Rok Wydatki gminy  

w zł 
Liczba 

mieszkańców   
na 31.12. 

Wydatek  
na 1 mieszkańca 

w zł  
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 

 
W ogólnym wykonaniu  Tabela Nr 2.5 kierunek wydatkowania w warunkach 

porównywalnych kształtuje się następująco: 
 
 Rok 2007 Rok 2006 
-oświata i wychowanie 30,1% 38,0% 
-administracja państwowa i samorządowa 9,7% 10,5% 
-opieka społeczna 16,9% 18,2% 
-utrzymanie dróg gminnych 12,0% 12,5% 
-kultura i sport 7,1% 6,1% 
-gospodarka komunalna i mieszkaniowa 9,0% 8,5% 
-pozostała działalność 15,2% 6,2% 

 
Przedstawione porównanie wskazuje na ustalone preferencje gminy 

dotyczące oświaty, opieki społecznej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Za 
zadawalający wynik należy uznać porównywalny % udział wydatków na utrzymanie 
dróg w strukturze wydatków ogółem. 
 

Udział w finansowaniu w łącznej wielkości wykonania wydatków w formie 
dotacji celowych i funduszy celowych stanowi kwotę 4.886.986,24zł  tj 19,7%  
a subwencji ogólnej 6.704.049,00zł tj. 27,0% (w roku poprzednim odpowiednio 
21,0% i 33,6%) 

 
Strukturę wydatków w układzie wg działów, ze zróżnicowaniem na wydatki 

bieżące i majątkowe ujęto w Tabela Nr 2.6.   
 
Wydatki bieżące na plan 19.802.214,95zł wykonano na kwotę18.291.050,97zł 

tj. w 92,37% ( w roku poprzednim odpowiednio 18.372.824,00zł wykonano  na 
kwotę17.403.452,98zł tj. w 94,7%)  
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Zestawienie podstawowych informacji dotyczących szkół podstawowych  
i gimnazjum  oraz wykonania planów finansowych przedstawia poniższa tabela. 
 

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

Wyszczególnienie SP Ligota 
Mała 

SP 
Wszechświęte 

SP 
Gminy Oleśnica 

SP 
Sokołowice 

SP Ligota 
Polska 

SP 
Smolna Gimnazjum Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
-przeciętna liczba 
zatrudnionych  21 14 14,5 17 21 15 38 88,5 
-pracujący w osobach (Z-
03) 24 18 21 21 24 17 40 165 
Razem zatrudnieni : 24 18 21 21 24 17 40 165 
liczba uczniów 
średnioroczna 172 82 135 159 192 108 426 1 274 
Wydatki  bieżące : 1 063 028,08 696 548,66 756 979,81 955 979,64 1 034 622,39 708 214,52 2 112 630,58 7 328 003,68 
w tym:                 
 - płace i pochodne 745 524,50 457 468,78 551 464,97 661 741,65 753 966,42 493 876,50 1 501 487,74 5 165 530,56 
 - odpis na zfśs 42 283,35 28 972,09 47 370,26 35 507,00 46 319,89 32 294,00 69 569,91 302 316,50 
 - dowóz uczniów 80 011,31 23 663,36 75 788,06 68 478,10 56 878,49 18 101,13 296 978,56 619 899,01 
- pozostałe wydatki 195 208,92 186 444,43 82 356,52 190 252,89 177 457,59 163 942,89 244 594,37 1 240 257,61 
Udział w wydatkach płac, 
pochodnych i zfśs  74,11% 69,84% 79,11% 72,94% 77,35% 74,30% 74,36% 74,62% 
Koszt utrzymania  
1 ucznia 

6 180,40 8 494,50 5 607,26 6 012,45 5 388,66 6 557,54 4 959,23 5 751,97 

Wysokość subwencji oświatowej : 4.892.643 zł ; na 1 ucznia  3.840,38 

 
 

Informację o udzielonych dotacjach podmiotom realizującym zadania 
publiczne w 2007 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela 
Nr 2.7 a szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 2.8. 

 
Informację o realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

przedstawia Tabela Nr 2.9. 
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3. Wynik Finansowy Budżetu 

 
Ustalony deficyt budżetu gminy w wysokości 1.760.000,00zł w toku realizacji 

budżetu został zmieniony w rezultacie czego budżet gminy zamknął się nadwyżką 
budżetową 317 015,32zł. 
 

Uzyskany dodatni wynik finansowy wyższy niż zakładano jest rezultatem 
wykonania planowanych dochodów w 100,7% w tym dochodów własnych w 101,6% 
oraz w 109,2% dochodów transferowanych tj.PIT i CIT, oraz wykonaniu planu 
wydatków w 92,9%. 

 Stwierdzić należy, że wraz ze wzrostem wykonania dochodów własnych  
o 23,,66%, nastąpił wzrost dochodów na jednego mieszkańca o 9,19% w stosunku 
do roku 2006 (liczba mieszkańców na koniec 2007 roku wynosiła 11.685 a w 2006 = 
11.484 a w 2005 = 11.395). 

Wskaźnik zaległości w należnościach krótkoterminowych (per saldo)  
z podatków, opłat i opłat niepodatkowych w wysokości 1.563.923,83zł   
w porównywaniu do roku poprzedniego 1.118.077,38zł  zwiększył się  o 40,4% co 
jest wskaźnikiem nie zadawalającym i wskazującym na dalsze ubożenia 
społeczeństwa terenów wiejskich ( w roku  2002 ,2003, 2004 i 2005 zaległości 
krótkoterminowe per saldo wynosiły odpowiednio 888.074,00zł; 
930.600,00zł;1.060.801,00zł; 968.174,00zł).  

Należności długoterminowe ogółem w okresie porównywalnym do roku 
poprzedniego (288.582,33zł) zwiększyły się o 98.557,37zł.  

 
Zobowiązania długoterminowe na koniec roku obrachunkowego wynoszą 

2.625.000,00zł są sumą zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych 
na zadania inwestycyjne i bieżące, wskaźnik do roku ubiegłego –spadek o 5,9%. 
 

Zmiany wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych  
z 27,6% do 35,95% w roku 2006 a w 2007 do 36,22% nie zrekompensowały 
nałożonych nowych zdań na gminę ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966), choć należy zwrócić 
uwagę , że udział w podatkach PIT został wykonany w 109,2 do deklarowanej przez 
Ministra Finansów wielkości ( w roku 2005 był to wskaźnik 103,7% a w 2006 104,6) 
co należy odnotować za zadowalający wynik.   
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III.REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM DOTACJI I FUNDUSZY CELOWYCH   
 

W łącznej kwocie wykonania wydatków, udział dotacji celowej, funduszy 
celowych oraz środków z innych źródeł  stanowi kwotę 6.142.978,41zł tj. 24,8% 
i wykonane zostały w 99,6% ( w roku 2007 było to odpowiedni 37,3% i 97,2%)  

 
W stosunku do roku poprzedniego wydatki spadły o  26,18% (wykonanie na 

31.12.2006 wynosiło 8.321.653,98zł). 
 

Na planowaną wielkość dotacji celowych na zadania zlecone na kwotę 
3.630.868,82zł zrealizowano 3.620.788,70zł ; dotacje celowe na zadania własne  
i pozostałe 2.537.606,17zł zrealizowano 2.522.189,71zł . 
  

Informację o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz środkach  
z innych źródeł pozyskanych w 2007 roku przedstawia Tabela Nr 3. 

 
Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco : 

 
1. Zadania zlecone 

Finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmina 
otrzymała dotacje w wysokości 3.620.788,70zł stanowiące 58,9% (w roku 
poprzednim 3.515.974,62zł stanowiące 42,3% ) wszystkich dotacji i innych środków 
pozyskanych . 

 
W układzie klasyfikacji budżetowej wymienione zadania zlecone przedstawiają się 
następująco (dochody §2010) : 
 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wykonanie w zł,gr 
010   Rolnictwo i łowiectwo 145 854,82 

01095  Pozostała działalność 145 854,82 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 415,19 
4430 Różne opłaty i składki 142 994,92 
4740 Zakup materiałów papierniczych do 

sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 

723,18 

 
 

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 
tym programów i licencji 

721,53 

750   Administracja publiczna 61 819,00 
75011  Urzędy wojewódzkie 61 819,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 830,00 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 190,00 
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 115,00 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 378,12 
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej  

500,00 

4740 Zakup materiałów papierniczych do 
sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 

2 405,88 

 
 

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 
tym programów i licencji 

400,00 
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751  Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

19 158,08 

75101  Urzędu naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 

1 776,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171,00 
4120 Składki na Fundusz Pracy 24,50 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 

 

4740 Zakup materiałów papierniczych do 
sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 

580,50 

75108  Wybory do Sejmu i Senatu 17 382,08 
3030 Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 
8 460,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 483,87 
4120 Składki na Fundusz Pracy 69,30 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 079,83 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 876,39 

 

 

4410 Podróże służbowe krajowe 412,69 
752   Obrona narodowa 750,00 

75212  Pozostałe wydatki obronne 750,00  
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 750,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 700,00 
   przeciwpożarowa  
75414  Obrona cywilna 700,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 
 

 
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 

852   Pomoc społeczna 3 392 506,80 
85202  Domy pomocy społecznej 0,00 
85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka 

alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

3 239 409,08 

3110 Świadczenia społeczne 3 132 785,11 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 059,80 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 702,26 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 316,69 
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 205,27 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 511,07 
4260 Zakup energii 1 300,00 
4280 Zakup usług zdrowotnych 42,00 
4300 Zakup usług pozostałych 10 981,23 
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej  

2 119,62 

4410 Podróże służbowe krajowe 406,36 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
804,60 

4700 Szkolenia pracowników niebędacych 
członkami korpusu służby cywilnej  

2 300,00 

4740 Zakup materiałów papierniczych do 
sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 

988,20 

 

 

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 
tym programów i licencji 

1 886,87 
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85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne  

13 823,64 

 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 823,64 
85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
121 274,08 

 3110 Świadczenia społeczne 121 274,08 
85278  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 18 000,00 

 

 3110 Świadczenia społeczne 18 000,00 

Razem 3.620.788,70 
 
 
2. Zadania własne 

Dofinansowanie zadań bieżących własnych w wysokości 683.169,99zł  
i stanowiące 11,1% ( w roku 2006 było to 499.474,83zł i 6%) wszystkich dotacji  
i innych środków pozyskanych (dane z tabel nr 3) - przypada na  : 

w zł,gr 
-dotacje z budżetu państwa (dochody §2030)  w tym na: 540.467,99 

- zakup podręczników oraz mundurków szkolnych 30.041,50 
- naukę języka angielskiego 10.477,05 
- przyuczanie młodocianych 92.883,94 
- zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki na ubezp. społ. 81.000,00 

 

- dożywianie dzieci  81.800,00 
 - ośrodek pomocy społecznej 144.000,00 
 - stypendia socjalne 97.662,00 
 - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy 

nauczycieli) 120,00 

 - dofinansowanie zakupu lektur 2.483,50 
-dotacje celowe otrzymane z  gminy na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

8.000,00 

-dotacje z PFRON  17.702,00 
-dotacja z TFOGR we Wrocławiu na drogę 117.000,00 
Razem 683.169,99 
 
3. Zadania Inwestycyjne 

Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1.839.059,72zł 
(29,9% wykonania dotacji i funduszy celowych oraz innych środków) pozyskano w 
związku z realizacją niżej wymienionych zadań: 

w zł,gr 
- wpłaty na wodociągi 3.250,00 

-przebudowa drogi gminnej 102173D Krzeczyn-Leśny Młyn 33.500,00 

-przebudowa drogi gminnej w m. Osada Leśna 30.000,00 

-przebudowa drogi nr 102160D w Sokołowicach 114 000,00 

-przebudowa drogi wewnętrznej Zimnica-Ligota Mała 30.000,00 

-przebudowa drogi wewnętrznej w Boguszycach 54.000,00 
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-przebudowa drogi wewnętrznej w Ligocie Małej 30.000,00 

-przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowinie 30.000,00 

-przebudowa drogi wewnętrznej w Piszkawie 41.200,00 

-adaptacja budynku pokoszarowego na gimnazjum ZPORR3.3.2 1.235.040,17 

238.069,55 

Razem 1.839.059,72 
 

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

Udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków ogółem stanowi 22,0%, 
i w stosunku do roku poprzedniego jest identyczny , choć wielkość poniesionych 
wydatków do roku poprzedniego wzrosła o 1.589.513.73,00zł ( w roku 2006 wydatki 
majątkowe wynosiły 4.908.686,89,00zł 

 
Plan wydatków przeznaczone na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych  

 wg. uchwały budżetowej wynosił 7.937.500.000,00zł lecz w okresie 
sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę 1.911.766,00tj. o 31,7% do wielkości 
wstępnie projektowanej. 
 

Źródłem finansowania wydatków majątkowych w 2007 roku w wysokości 
6.498.200,62zł były środki pieniężne z niżej wymienionych tytułów: 

w zł,gr 
-środki własne  1.835.809,72 
-dotacje celowe w tym z: 600.769,55 

-Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  362.700,00  
-z budżetu państwa 238.069,55,00 

- środki pozyskane z innych źródeł (dział 801) 1.235.040,17 
 

Ponadto należy wspomnieć, że w roku 2007 w związku z zakończeniem 
realizacji zadani w roku 2005 pn  „Adaptacja budynku pokoszarowego na gminne 
gimnazjum w miejscowości Oleśnica” zostały przekazane środki pieniężne  
w ramach współfinansowania przez Unię Europejską i budżet państwa w kwocie 
1.473.109,72zł. 
 

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

 
Rozdział 

 
§ 
 

Wyszczególnienie 
 

Plan 
 

Wykonanie 
 

Procent 
wykonania 

01010 
  

  
  

Infrastruktura wodociągowa i 
sanitacyjna wsi 

3 005 000,00
  

2 906 750,05
  

96,73%
  

  
  

6050 
  

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

3 005 000,00
  

2 906 750,05
  

96,73%
  

60013   Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00 100 000,00 100,00%

60013   Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00 100 000,00 100,00%

  
  
  
  
  
  

6300 
  
  
  
  
  

Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

100 000,00
  
  
  
  
  

100 000,00
  
  
  
  
  

100,00%
  
  
  
  
  

60014   Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 -

60016   Drogi publiczne gminne 555 100,00 552 022,29 99,45%

  
  

6050 
  

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

555 100,00
  

552 022,29
  

99,45%
  

60017   Drogi wewnętrzne 1 718 900,00 1 631 744,55 94,93%

  
  

6050 
  

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

1 718 900,00
  

1 631 744,55
  

94,93%
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70005 
  

  
  

Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

450 000,00
  

304 634,00
  

67,70%
  

6050 
  

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

370 000,00
  

278 634,00
  

75,31%
    

  
  
  

6060 
  

Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

80 000,00
  

26 000,00
  

32,50%
  

71035   Cmentarze 15 000,00 14 000,00 93,33%

  
  

6050 
  

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

15 000,00
  

14 000,00
  

93,33%
  

75022 
  

  
  

Rady gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 

4 000,00
  

3 936,34
  

98,41%
  

  
  

6060 
  

Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

4 000,00
  

3 936,34
  

98,41%
  

75023 
  

  
  

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 

102 700,00
  

102 640,27
  

99,94%
  

  
  

6060 
  

Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

102 700,00
  

102 640,27
  

99,94%
  

75411 
  

  
  

Komendy powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej 

8 000,00
  

8 000,00
  

100,00%
  

  
  
  
  
  
  

6300 
  
  
  
  
  

Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

8 000,00
  
  
  
  
  

8 000,00
  
  
  
  
  

100,00%
  
  
  
  
  

80110   Gimnazja 60 000,00 72,47 0,12%

  
  

6050 
  

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

60 000,00
  

72,47
  

0,12%
  

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

  
  
  
  
  
  

6300 
  
  
  
  
  

Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

10 000,00
  
  
  
  
  

10 000,00
  
  
  
  
  

100,00%
  
  
  
  
  

85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13 330,00 13 273,60 99,58%

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 13 330,00 13 273,60 99,58%  
    jednostek budżetowych       
90003   Oczyszczanie miast i wsi 0,00 0,00 -

90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0,00 -

90017   Zakłady gospodarki komunalnej 750 000,00 750 000,00 100,00%

  
  
  
  
  

6010 
  
  
  
  

Wydatki na zakup i objęcie akcji, 
wniesienie wkładów do spółek prawa 
handlowego oraz na fundusz 
statutowy 
banków państwowych i innych 
instytucji finansowych 

750 000,00
  
  
  
  

750 000,00
  
  
  
  

100,00%
  
  
  
  

92601   Obiekty sportowe 101 704,00 101 127,05 99,43%

6050 
  
 

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

30 000,00
  
 

29 500,00
  

98,33%
  

 
 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
71 704,00

  
71 627,05

  
99,89%

  
Razem 6 893 734,00 6 498 200,62 94,26%
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Uwzględniając wielkość nakładów poniesionych w roku budżetowym i z lat 

poprzednich, wartość zadań zakończonych i przekazanych do eksploatacji wynosi 
1.252.648,53zł. 
 

Wartość nakładów zaangażowanych w zadania kontynuowane na rok 
następny wynosi 5.833.943,67zł w podziale na działy klasyfikacji budżetowej 
przestawiają się następująco: 
 

w zł,gr 
Wyszczególnienie Nakłady do 31.2.2007 

010.Rolnictwo i łowiectwo 3.11.901,58 
600.Transport i łączność 2.459.824,24 
700.Gospodarka mieszkaniowa 132.497,00 
710.działnośc usługowa 14.000,00 
801.Oświata i wychowanie 115.720,85 
Razem 5.883.943,67 
      

Szczegółową realizację poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych 
określa Tabela Nr 4. 
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V.FUNDUSZE CELOWE I DOCHODY WŁASNE 
 

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

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

Środki dyspozycyjne funduszu w wysokości 1.532.027,06zł, wydatkowano  
w 10,5% a pozostałą kwotę w wysokości 1.389.692,35 stanowią środki obrotowe na 
koniec okresu sprawozdawczego. Kwotę 163.523,00zł wydatkowano wg 
następujących kierunków (dane z Oś-4g w pełnych złotych): 

 
- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 139.110,00zł; 
- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 

22.840,00zł; 
- na inne wydatki 1.573,00zł  
 
W 2007 roku na podstawie zarządzenia Nr 30/07 Wójta Gminy Oleśnica  

z dnia 14 maja 2007r. w sprawie Regulaminu wydatkowania środków z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej , wydatkowano z funduszu na : 

- budowę 30 oczyszczalni ścieków – zrefundowano wydatki na kwotę; 
- na  rozbudowę 572,1mb gminnej sieci wodociągowej - zrefundowano 

wydatki poniesione przez 8 wnioskodawców na kwotę 31.120,00zł; 
- na zakup i montaż 3 kotłów wykorzystujących OZE - zrefundowano 

wydatki na kwotę 22.840,00zł; 
- inne wydatki jak ulotki dot. selektywnej zbiórki odpadów, odbiór padliny.  
 

Realizację przychodów i wydatków przedstawia Tabela Nr 5.1.  
 

 
2. Dochody własne szkół będących jednostkami budżetowymi 

Dochody te  zostały określone 18 stycznia 2005 r. uchwałą Nr XXI/148/05 
Rady Gminy Oleśnica . Plan po zmianach dochodów własnych 7 jednostek 
oświatowych, na 31.12.2007r. wynosił 140.532,26zł i został zrealizowany w 97,02%. 
Ze zgromadzonej kwoty wydatkowano 135.947,98zł przeznaczając środki na rozwój 
bazy materialnej oraz poprawę warunków wychowania i opieki nad młodzieżą. Wg 
klasyfikacji budżetowej środki wydatkowano na: 

- zakup materiałów i wyposażenia – 64.299,47zł; 
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 31.191,28zł, 
- zakup energii – 4.093,51zł; 
- zakup usług remontowych – 13.664,00zł; 
- zakup usług pozostałych – 9.002,,61zł; 
- wpłaty nadwyżki dochodów własnych – 13.697,11zł. 

 
W 1 jednostce zostały środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego  

w wysokości 400,00zł, które zostały zwrócone do budżetu gminy 02.01.2008r. 
Informację z realizacji dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek 

budżetowych i kierunki wydatków określa Tabela Nr 5.2. 
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VI.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

Obowiązek stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych stosuje 
się do wszystkich zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, dla których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000 euro a od 
11.06.2007 równowartość kwoty14.000euro. 

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

w zł,gr 
Wyszczególnienie Rok 2006 Rok 2007 

Łączna wielkość zrealizowanych zamówień 
publicznych w tym udzielone w trybie : 

6.726.918,37zł 5.919.065,73 

- przetarg nieograniczony 6.349.789,68zł 5.660.993,45 
103.121,84 

 
- zapytanie o cenę 169.373,21zł 103.121,84 

 - z wolnej ręki 207.755,48zł 155.010,44 
 

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

w zł,gr 
Wyszczególnienie Rok 2006 Rok 2007 

010.Rolnictwo i łowiectwo 451.152,15zł 2.688.217,47 
600.Transport i łączność 2.220.615,74zł 2.075.753,89 
700.Gospodarka mieszkaniowa 314.148,25zł 264.334,00 
750.Administracja publiczna 199.128,40zł 82.818,71 
801.Oświata i wychowanie 1.595.605,58 549.809,38 
900.Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 198.433,09zł 0 

 
Pozostałe zamówienia udzielono w trybie zapytania o cenę i z wolnej ręki  

i powiązane były z działalnością inwestycyjną  (roboty dodatkowe przy budowie sieci 
kanalizacji sanitarnej w Spalicach) i z innymi wydatkami bieżącymi takimi jak 
wymiana okien w gimnazjum oraz dożywianie dzieci. 
 

Realizacja zamówień publicznych w określonych trybach oraz rodzaje 
zamówień w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabela Nr 6. 
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VII. UPOWAŻNIENIA 
Zgodnie z uchwałą Nr V/8/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 2 lutego 2007 roku  
w sprawie budżetu gminy na rok 2008 rok wójt został upoważniony między 

innymi do : 
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 

następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki 
i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień 
wydatków między działami; 

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

4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 
pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu gminy do 
łącznej kwoty 1.000.000 zł. 

 
W toku wykonywania budżetu w 2007 roku wójt 5 razy lokował wolne środki  

w wysokości 2 mln zł na rachunkach bankowych w innym banku niż bank 
prowadzący bankową obsługę budżetu ( były to lokata każdorazowo po 2mln złotych 
oprocentowanie według stałej stopy procentowej każdorazowo negocjonowanej  
w  PKOBP – oprocentowania odpowiednio 3,95%; 3,95%; 3,95%; 3,95%; 3,95%).         
 

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto kredytów i pożyczek oraz nie 
wyemitowano papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku 
budżetowego deficytu gminy. 
 

W toku wykonywania budżetu Gminy Oleśnica za 2007 rok Wójt Gminy 
dokonano spłat zobowiązań gminy wynikających z wcześniej zaciągniętego długu   
w wysokości 198.905,32zł z niżej wymienionych tytułów  : 
 

- kredyt zaciągniętego w BISE Wrocław na budowę sala gimnastycznej w SP 
Ligota Polska wysokości 123.905,32zł; 

- pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę sieci kanalizacji  
w Smardzowie spłata 3 raty kapitałowej wysokości 60.000,00zł; 

- pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na sfinansowanie zadań  
"Modernizacja sieci wodociągowej w m. Cieśle - Sokołowice, Bystre - 
Nieciszów” spłata 2 raty kapitałowej wysokości 15.000,00zł.   

 
 Z upoważnienia rady do dokonywania zmian w planie wydatków w 2007 roku  
Wójt Gminy skorzystał wydając 13 zarządzeń dokonujących zmian w budżecie  
i budżetu co przedstawia Tabela Nr 7. 


