
Zarządzenie Nr 128/IV/04 
Wójta Gminy Oleśnica 
z dnia 31 marca 2004r. 

 
 

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleśnica  
za 2003 rok. 

 
 
 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 
finansach publicznych (Dz.U z 2002r. Nr 15, poz.148 ze zm.) Wójt Gminy Oleśnica zarządza, co 
następuje : 
 
 

§ 1. 
 
Przedstawić Radzie Gminy Oleśnica  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie 
z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2003 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.  
 
 

§ 2. 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.  
 

§ 3. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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I. WPROWADZENIE 

 
Uchwała Nr V/39/03 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie 

budżetu gminy na rok 2003 określiła wielkość dochodów  na kwotę 14.241.558,00zł, 
wydatków na kwotę 15.541.558,00zł oraz deficyt budżetu na kwotę 1.300.000,00zł. 
   
     W wyniku pozyskania dodatkowych źródeł zasilania zewnętrznego oraz 
zwiększenia dochodów  własnych oraz zmian w ciągu roku, budżet gminy w 
ostatecznym kształcie wykazuje wielkości : 
 
-dochody ....................................................................................... 15.759.242,00zł, 
-wydatki ......................................................................................... 16.005.719,00zł, 
-deficyt budżetu ............................................................................ 246.477,00zł. 

 
Wzrost planowanych dochodów budżetu w kwocie 1.517.684,00 zł, został 

przeznaczony na zwiększenie wydatków. W stosunku do roku ubiegłego  wskaźnik 
wzrostu  dla  planów : dochody wynosi 15,09%, wydatki 13,98%. 
 
Z łącznej kwoty wzrostu źródła zasilania pochodzą z : 
 
subwencji ogólnej z budżetu państwa  
w tym: 

495.748,00zł 

-część oświatowa  241.000,00zł  
-część rekompensująca i podstawowa  254.748,00zl 

 

dotacji celowej z budżetu państwa  
w tym : 

103.287,00zł 

-zadań zleconych  - 64.961,00zł  
-zadań własnych  168.248,00zł 

 

dotacji z funduszy celowych  623.654,00zł 
dotacji otrzymanej z powiatu  13.000,00zł 
środków pozyskanych z innych źródeł na zadania inwestycyjne i 
na zadania bieżące 

29.111,00zł 

dochodów własnych oraz udziałów w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa  

 
252.884,00zł 

 
 Zjawiskiem niepokojącym dla gminy jest tendencja do corocznego nie 
wykonywania w 100% udziału w podatkach stanowiących dochód państwa. 
 

Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych dochody wykonano  w 
101,7 %, wydatki w 96 % oraz uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 
668.180,00. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina osiągnęła wzrost ogólny 
dochodów o 13,7% w porównaniu do roku 2002 ( dochód na 1 mieszkańca 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 16.025.831,00zł struktura udziału 
poszczególnych źródeł pozyskania kształtuje się następująco : 
 
-dochody własne 5.711.593,00zł 35,7% 
-subwencja ogólna w tym: 5.997.175,00zł 37,4% 
 -część oświatowa 5.299.471,00zł 88,4% 
 -część podstawowa 6.887,00zł 0,01% 
 -część rekompensująca 690.817,00zł 11,5% 
-dotacje celowe na zadania zlecone bieżące 1.454.002,00zł 9,1% 
-udział w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 1.962.902,00zł 12,2% 

-dotacje celowe na zadania własne 234.106,00zł 1,5% 
-pozostałe źródła 666.053,00zł 4,1% 
 
 

W układzie porównawczym do roku ubiegłego obserwuje się wzrost dochodów 
ogółem o 17,4 %, natomiast w strukturze źródeł pozyskania, udział przedstawia się 
następująco: 
-dochody własne - wzrost o 20,4% 
-subwencja ogólna - wzrost o 16,0% 
-dotacje celowe na zadania zlecone - spadek o 13,2% 
-udział w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa - wzrost o 35,1% 

-dotacje celowe na zadania własne - spadek o 15,4% 
Na wzrost dochodów własnych w porównaniu do roku 2002 zdecydowany 

wpływ mają dochody z działów: 
-gospodarka mieszkaniowa wzrost o 166,3%,  
-administracja publiczna spadek o 67,4%, 
-dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej wzrost o 12,8% (w tym podatek od 
nieruchomości wzrost o 18,2% - w roku 2002 17,0% lecz uzyskany wzrost wynikał ze 
zmian stawek podatkowych, natomiast w podatku rolnym odnotowano spadek o 
2,5%) 

Na wzrost subwencji ogólnej, zdecydowany wpływ miała część oświatowa  
wzrost o 19,5% (w 2002r. 4.434.641,00zł), natomiast zanotowano spadek części 
rekompensującej utracone dochody o 5,6% (w roku 2002 731.501,00zł w tym część 
drogowa 434.941,00zł) a wzrost części podstawowej o 35,3% ( w roku 2002 
5.090zł).  

 
Udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do założeń 

prognozowanych wyniósł 1.962.902,00zł co stanowi 93,3% wykonania, w 
porównaniu do roku ubiegłego jest to wzrost o 0,4%. 
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Ogólna wartość dochodów wykonanych stanowi 101,7 % , wykonanie w 
poszczególnych kierunkach działalności określa Tabela Nr 2.1. Strukturę wykonania 
dochodów własnych (107,7%)  określa  Tabela Nr 2.2. 

Zdecydowany wpływ na poziom wykonania dochodów własnych mają działy 
750 i 700 – wykonanie w kwocie ogółem 5.661.634,00zł stanowiące 99,13% 
dochodów własnych( w roku 2002 wykonanie w  analizowanych działach wynosiło 
odpowiedni 4.658.521,00zł co stanowiło 98,2%). 

  
W strukturze wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat  Tabela Nr 2.3 - 

łącznie w 109,4% (4.957.176,00zł), udział stanowią : 
 

-podatek od nieruchomości 3.334.840,00zł 67,3% wyk. 
-podatek rolny 904.765,00zł 18,3% wyk. 
-podatek leśny 69.856,00zł 1,4% wyk. 
-podatek od środków transportowych 194.790,00zł 3,9% wyk. 
-podatki wnoszone przez US  160.710,00zł 3,2% wyk. 
-pozostałe opłaty i odsetki 292.215,00zł 5,9% wyk. 
 

Zastosowana obniżka górnych stawek oraz udzielone ulgi i umorzeń w łącznej 
kwocie 553.177,00zł (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 254,8 %), obniżyło 
dochody z tytułu podatków i opłat o 11,2 %. 
 

Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku obrachunkowego Tabela Nr 
2.4  w kwocie per saldo 1.177.096,00zł w stosunku do roku ubiegłego 
(1.097.217,00zł) wzrosły o 7,3% ( w roku 2002 było to 28,5%) w tym wartość 
należności krótkoterminowych per saldem wzrosła o 6,9%( w roku 2002 36,4%), 
długoterminowych wzrost o 17,9% ( w roku 2002 3,0%). Niepokojący jest fakt udziału 
w 47,2 % należności podatkowych, które zostały zabezpieczone hipoteką w 
należnościach długoterminowych w roku 2002 było to 24,1% (pozostała część 
przypada na; wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, wpływ z tytułu przekształcenia praw 
użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z tytułu ratalnej sprzedaży 
składników mienia komunalnego). Windykacja należnych gminie dochodów jest 
procesem kosztownym a przy pogarszających się warunkach ekonomicznych 
długotrwałym , mimo to służby finansowe gminy wszczynają odpowiednie procedury 
celem wyegzekwowania bądź zabezpieczenia należnych zobowiązań gminie . 

Równolegle do należnych gminie wartości dochodów pozostających w 
należnościach w zestawieniu danych w/w tabeli wykazano również zobowiązania 
gminy. Zobowiązania długoterminowe w kwocie  996.477,00 zł stanowią wartość nie 
spłaconych, zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne. 

Poziom wykonania dochodów budżetu z wyłączeniem udziału dotacji celowych 
i funduszy celowych w wysokości 2.354.161,00zł ujętych w części „Realizacja 
zadań z udziałem dotacji i funduszy celowych” w układzie wykonawczym 
przedstawia się następująco :        
 
Dz.020 –Leśnictwo Plan 

6.300,00 zł 
Wykonanie 
5.633,00 zł  

tj.89,4 % 
Kwota uzyskana za dzierżawę terenów łowieckich przekazana przez Starostwo 
Powiatu Oleśnica. 
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Dz.700 -Gospodarka mieszkaniowa Plan 
703.299,00 zł 

Wykonanie 
705.114,00 zł  

tj.100,3 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-opłaty za zarząd użytkowania wieczystego 33.300,00zł 32.731,00zł 
-najem i dzierżawy mienia 45.000,00zł 43.878,00zł 
-przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego 

6.000,00zł 5.968,00zł 

-odpłatne nabycie praw własności 580.988,00zl 583.855,00zł 
-odsetki od nieterminowych wpłat 38.011,00zł 38.682,00zł 
     
Dz.710 -Działalność usługowa 
 

Plan 
9.000,00 zł 

Wykonanie 
5.950,00 zł  

tj.66,1 % 

Kwotę stanowią wniesione opłaty za pochówek. 

 
Dz.750 -Administracja publiczna Plan 

30.689,00 zł 
Wykonanie 

17.020,00 zł  
tj.55,5 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: zwroty za prowadzenie rachunku, 
rozliczenia z lat ubiegłych (różne usługi, wyceny nieruchomości, zwrot diet, materiały 
przetargowe itp.). 

 
Dz.756 -Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej 

Plan 
6.635.749,00 zł 

Wykonanie 
6.919.442,00 zł  

tj.104,3 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-podatek od nieruchomości 3.078.276,00zł 108,3%planu 
-podatek rolny 814.831,00zł 111,0%planu 
-podatek leśny 68.560,00zł 101,9%planu 
-podatek od środków transportowych 190.000,00zł 102,5%planu 
-podatek od spadku i darowizn (US) 13.000,00zł 112,3%planu 
-opłaty skarbowe  23.000,00zł 58,6%planu 
-opłata administracyjna za czynności urzędowe 9.400,00zł 159,7%planu 
-podatek od czynność cywilno prawnych (US)  98.000,00zł 137,9%planu 
-podatek dochodowy od osób fizycznych i 
prawnych 

2.104.970,00zł 93,3%planu 

-odsetki od nieterminowych wpłat i inne  58.557,00zł 146,5%planu 
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

155.000,00zł 103,6%planu 

-opata planistyczna 7.155, 00zł 235,3%planu 
-karta podatkowa 15.000, 00zł 73,1%planu 
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Dz.758 -Różne rozliczenia 
 

Plan 
6.003.175,00 zł 

Wykonanie 
6.000.727,00 zł  

tj.100,0 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-subwencja ogólna w tym : 5.997.175,00zł 100%planu 
-część oświatowa 5.299.471,00zł 100%planu 
-część podstawowa 6.887,00zł 100%planu 
-część rekompensująca dochody utracone 
z tytułu ulg i zwolnień ustawowych z tego: 

 254.748,00zł 100%planu 

 

-część drogowa 436.069,00zł 100%planu 
-odsetki z rachunku lokat terminowych 6.000,00zł 4.617,00zł 

77,0%planu 
 
Dz.801 -Oświata i wychowanie 
 

Plan 
15.000,00 zł 

Wykonanie 
17.148,00 zł  

tj.114,3 % 
Kwotę stanowią wniesione opłaty czynszów z lokali użytkowych przez pracowników 
oświaty. 
 
Dz.900 –Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

 

Plan 
656,00 zł 

Wykonanie 
656,00 zł  
tj.100 % 

Kwotę stanowią wniesione opłaty produktowej. 
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2. Wydatki 
Plan wydatków budżetowych z uwzględnieniem dokonanych zmian w 

wysokości 16.005.719,00zł,  wykonano w wysokości 15.357.651,00 zł tj. 96%, w 
stosunku do roku poprzedniego (13.440.000,00 zł) wzrost wynosi 14,3%. 

W strukturze wykonania ogółem udział: wydatków bieżących stanowi 74,8%, 
wydatków majątkowych stanowi 25,2%. Poziom wydatków na jednego mieszkańca 
wzrósł w wydatkach ogółem o 12,1%  (wydatki ogółem: rok 2003 - 15.357.651,00zł 
liczba mieszkańców 11.236; rok 2002 - 13.440.000,00zł liczba mieszkańców 11.180 
osób), w tym w wydatkach bieżących wzrost o 6,1%. 
   

W ogólnym wykonaniu  Tabela Nr 2.5 kierunek wydatkowania w warunkach 
porównywalnych kształtuje się następująco: 
 
-oświata i wychowanie 52,0% rok ubiegły 48,0% 
-administracja państwowa i samorządowa 13,4% rok ubiegły 14,9% 
-opieka społeczna 11,9% rok ubiegły 14,9% 
-utrzymanie dróg gminnych 8,1% rok ubiegły   9,8% 
-kultura i sport 5,4% rok ubiegły   4,9% 
-gospodarka komunalna i mieszkaniowa 7,0% rok ubiegły   6,9% 
-pozostała działalność 2,2% rok ubiegły   0,6% 
Przedstawione porównanie wskazuje na ustalone preferencje gminy dotyczące 
oświaty, opieki społecznej, kultury i sportu i utrzymania dróg. 
 

Udział w finansowaniu w łącznej wielkości wykonania wydatków - dotacji 
celowej i funduszy celowych, stanowi kwotę 2.354.161,00zł  tj.15,3% a subwencji 
ogólnej 39,3%. ( w roku poprzednim odpowiedni 16,9% i 38,5%) 

 
Wielkości wydatków, ze zróżnicowaniem na wydatki bieżące i majątkowe oraz 

kierunków realizacji zadań ujęto w Tabela Nr 2.6.   
 

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących po wyłączeniu udziału dotacji 
(plan 2.355.374,00zł, wykonano 2.354.161,00zł  tj. 99,9%  ) i wydatków 
inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych (plan 4.210.459,00zł, wykonano 
3.842.366,00zł tj. 91,3% w tym z dotacji na inwestycje 633.075,00zł) ujętych w 
dalszych częściach sprawozdania, na plan 10.081.540,00zł wykonano, 
9.802.778,00zł tj. 97,2%, przedstawia się następująco: 

 
Dz.010 –Rolnictwo i łowiectwo Plan 

17.300,00 zł 
Wykonanie 

17.291,00 zł 
 tj.99,9 % 

Kwota ta stanowi 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 
przysługujący Izbie Rolniczej. 
 
 
Dz.020 –Leśnictwo Plan 

1.000,00 zł 
Wykonanie 

0,00 zł  
tj.0,0 % 

Kwotę przeznaczoną na utrzymanie zasadzeń leśnych nie wydatkowano. 
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Dz.600 -Transport i łączność Plan 

256.285,00 zł 
Wykonanie 

253.856,00 zł  
tj.99,1 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-utrzymanie dróg publicznych gminnych w tym 
na : 

39.500,00zł Wykonano96,6% 

-zakup usług remontowych : 38.400,00zł 38.157,00zl 
-remont chodnika Boguszyce Osiedle (240mb/360m2) 29.662zł 
-konserwacja rowu we wsi Bystre (450mb) 4.500zl 

 

-przepusty : w Boguszycach Osiedle, Poniatowicach, oraz zajazd w 
Brzezince  

3.914zł 

-zakup usług pozostałych 1.019,00zl 0zł 

 

-różne opłaty i składki 81,00zł 81,00zł 
-utrzymanie dróg wewnętrznych  
w tym na: 

216.785,00zł Wykonano99,5% 

-zakup usług remontowych : 205.380,00zl 205.379,00zł 
-remont drogi we wsi Ostrowina na odcinku 500mb (utwardzenie 
tłuczniem) 

10.595zł 

-położenie nawierzchni asfaltowej Dąbrowa (110mb/550m2) 9.004zł 
-utwardzenie nawierzchni drogi tłuczniem Ligota Polska (80mb) , 
Cieśle (150mb) 

16.545zł 

-utwardzanie dróg frezowiną w: Sokołowicach, Nowoszycach, Bystre 
+świetlica, Smolna, Spalice, Jenkowice; remont zatoki w Piszkawie, 
roboty przy wiacie w Nowa Ligota, dowóz żużla Smardzów, 3 progi w 
Boguszycach, naprawa pobocza w Zimnicach, transport  

69.887zł 

-konserwacje rowów, przepustów przebudowy przepustów w : 
Poniatowice, Greboszyce, Ligota Mała konserwacja rowów w 
Boguszucach  

11.308zł 

 

-remont drogi w Smolnej (110mb/330m2)  
-remont drogi w Jenkowicach 1430mb/5720m2) 
-remont chodnika 26mb/54m2)w Osiedle Boguszyce oraz droga z 
tłucznia (26mb/65m2) 

32.209zł 
50.875zł 

4.956zł 

 

-zakup usług pozostałych (transport frezowiny i 
przesunięcie wiaty przystankowej) 

11.405,00zł 10.320,00zl 

Realizację zadań inwestycyjnych z zakresu transport i łączności ujęto w Tabela Nr 4  
 
Dz.700 -Gospodarka mieszkaniowa 
 

Plan 
219.500,00 zł 

Wykonanie 
216.539,00 zł  

tj.98,5 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-zakup energii 
oświetlenie klatek schodowych 

3.693,00zł 2.856,00zł 

-zakup usług remontowych 135.550,00zł 135.550,00zł 
-zakup usług pozostałych 
wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne ( 
podziały, wyrysy, wypisy, mapy sytuacyjne itp.) 

62.127,00zł 60.127,00zł 

-zakup materiałów i inne wydatki 
składki na ubezpieczenia , FP i inne składki 

880,00zł 706,00zł 
 

 

-dotacja celowa (plan urządzeniowo –rolny) 17.300,00zł 17.300,00zł 
Zadania inwestycyjne  przedstawiono w Tabela nr 4 



11 

 
 
Dz.710 –Działalność usługowa Plan 

7.000,00 zł 
Wykonanie 
3.389,00 zł  

tj.48,4 % 
Kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz 
przygotowanie miejsca pochówku. 
 
Dz.750 – Administracja publiczna Plan 

2.040.214,00 zł 
Wykonanie 

1.958.158,00 zł 
 tj.96,0 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

Rada Gminy w tym na : 140.216,00zł Wykonanno87,3% 
-zakup materiałów i wyposażenia  
(poradnik radnego, plakietki,podkowa szczęścia, 
róża, wieńce, wiązanki – 5.215,40zł ; meble , 
przewodnik po Wrocławiu, bielety do Panoramy – 
3.060,10zł; upominki na wyjazd św.Plonów, rejon 
Wileński  , Vademecum samorządowca szt.30- 
1.543,06zł) toner –390,40zł 

10.209,00zł 10.209,00zł  

-zakup usług pozostałych 
(usługi telek. –1.229,99zł; usł. gastronomiczne – 
3.210,00zł; turniej piki nożnej samorz. –450,00zł; 
oprawa dok. Gminy – 167,14zł) 

7.000,00zł 5.057,00zł 

-diety radnych za udział w sesjach i 
komisjach rady  

125.096,00zl 103.776,00zł 

-podróże służbowe krajowe 11.671,00zł 949,00zł 

 

-różne opłaty i składki  
(Związek Gmin Wiejskich RP) 

2.349,00zł 2.349,00zł 

Urząd Gminy w tym na: 1.734.087,00zł Wykonano97,7% 
-wynagrodzenia osobowe pracowników 935.500,00zł 924.034,00zł 
-odpis na ZFŚS 18.700,00zł 18.152,00zł 
-dodatkowe wynagrodzenia roczne 77.852,00zł 77.852,00zł 
-składki na ubezpieczenia społeczne 160.00,00zł 147.746,00zł 

 

-składki na FP 23.081,00zł 23.081,00zł 
-zakup materiałów i wyposażenia 
(rolety ,żaluzje – 7.458,08zł; herb gminy – 
3.301,44zł; meble biurowe –16415,10zł; tablica inf.- 
2.925,56zł; krzesła stołowe – 1.122,40zł;niszczarka 
– 1.594,43z; dywan 1.708,70zł; chłodziarka – 
1.249,00zł; części do ksera –5.375,71zł; odkurzacz, 
worki , krzesła – 3.898,60zł; dziurkacze, 
zszywacze, skorowidze , gilotyna, laminator – 
4.651,84zł; szafki na klucze, krzesła –910,13zł; art. 
biurowe RYRECO –10.795,56zł; paliwo – 
5.159,63zł; pieczątki, części sam. Tonery, taśmy 
druk., druki, książki, prasa, środki czystości, woda, 
art. biurowe pozostałe, kalkulatory, czajniki, aparat 
tel., monitory itp.-37.595,37zł) 

112.848,00zł 105,607,00zł 

-zakup usług pozostałych w tym na: 236.861,00zł 236.861,00zł 
-usługi telekomunikacyjne 49.813,32zł 
-usługi telekomunikacyjne GSM 7.222,56zł 

 

 

-przesyłki listowne 

 

30.473,98zł 
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-obsługa prawna + koszty zastępstwa 
procesowego 

40.791,52zł 

-abonament systemu informacji prawnej LEX 8.125,20zł 
-umowa o dzieło 11.000,00zł 
-konwój i instalacja systemu alarmowego 
SOLID SECURITY 

14.200,80zł 

-konserwacja systemu WAZA 6.630,30zł 
-abonament tel. Sołtysów 13.700,31zł 
-aktualizacja systemu finansowego FK 2.379,00zł 
-konwój gotówki ODRA 3.074,40zł 
-nadzór nad systemem DODATKI 2.376,18zł 
-ocena wilgotności piwnic UG 3.500,00zł 
-opieka autorska systemów ELUD+, WYB+ 1.804,38zł 
-szkolenia sołtysów 3.960,00zł 
-porządkowanie archiwum zakładowego 5.050,00zł 
-abonament – serwer WWW 1.024,80zł 
- I etap budowy serwisu Gminy Oleśnica 2.000,80zł 
-Biuletyn Informacji Publicznej BIP 3.050,00zł 
-umowy roznoszenie listów z sołtysami 2.032,50zł 
-umowy zlecenia 720,00zł 
-ogłoszenia w prasie , badania lekarskie , 
przegląd samochodu, mycie samochodu, 
przegląd gaśnic itp. 

9.217,64zł 

-przewóz osób Litwa 3.993,00zł 
-szkolenia pracowników 10.000,00zł 

 

-prowadzenie rachunku bankowego, 
przechowanie depozytów 

 

720,00zł 

-zakup energii (energia, gaz, woda) 26.548,00zł 25.236,00zł 
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
(diety OSP, diety sołtysów) 

57.000,00zł 49.560,00zł 

-zakup usług remontowych w tym na: 152.761,00zł 152.761,00zł 
-wymiana drzwi w pomieszczeniach biurowych 12.100,00zł 
-remont pomieszczeń biurowych 95.100,00zł 

 

-osuszanie budynku urzędu  

 

45.561,00zł 

 

-delegacje krajowe i zagraniczne i 
pozostałe opłaty i składki 
(ryczał na jazdy lokalne, składki itp.) 

21.547,00zł  

Pobór podatków w tym na : 75.000,00zł Wykonanno70,2% 
-prowizja za inkaso 42.335,30zł  
-koszty egzekucji administracyjnej i opłaty komornicze i inne 10.329,86zł 

Pozostała działalność 2.000,00zł Wykonanno47,5% 
 
Dz.754 -Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

Plan 
59.600,00 zł 

Wykonanie 
58.664,00 zł  

tj. 97,6 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na dotację celową w kwocie 53.000zł 
przekazano na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla OSP, 
2.500zl dofinansowanie dla Policji w Oleśnicy na wyposażenie biura, 2.000zł dla 
Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego ubrania, 
pozostała kwotę tj. 1.164zł przeznaczono na wydatki związane z obroną cywilną. 
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Informację o realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej określa Tabela Nr 
2.10 
    
Dz.757 -Obsługa długu publicznego Plan 

79.720,00 zł 
Wykonanie 

48.640,00 zł  
tj. 61,0 % 

Wielkość wydatków poniesiono na regulację zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
kredytów w BGŻ O/ Wrocław i BS Oleśnica. 
 
Dz.758 -Różne rozliczenia Plan 

110.300,00 zł 
Wykonanie 

0,00 zł  
tj.0,0 % 

W toku wykonywania budżetu nie wystąpiła konieczność przeniesienia rezerwy na 
wydatki nie objęte planem. 
 
Dz.801 –Oświata i wychowanie Plan 

5.712.056,00 zł 
Wykonanie 

5.712.048,00 zł  
tj. 100% 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

Szkoły podstawowe w tym : 3.314.020zł Wykonano 100% 
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.300.236zł 
-nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 171.530zł 
-dodatkowe wynagrodzenie roczne 146.994zł 
-zakup materiałów biurowych i śr. czystości oraz opału 333.730zł 
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 72.933zł 
-zakup energii , wody 44.439zł 
-drobne remonty 42.551zł 
-zakup usług pozostałych (badania lekarskie, usługi TP S.A.) 55.134zł 
-odpis na ZFŚS 143.800zł 

 

-pozostałe (delegacje, różne opłaty i itp.) 2.672zł 
Przedszkola przy szkołach 
podstawowych w tym na: 

351.523,00zł Wykonano 100% 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 270.698zł 
-nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23.114zl 
-dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.294zł 
-zakup materiałów biurowych i śr. czystości oraz opału 17.662zł 
-zakup energii , wody 1.446zł 
-drobne remonty 616zł 
-zakup usług pozostałych (badania lekarskie, usługi TP S.A.) 1.992zl 

 

-odpis na ZFŚS 19.700zł 
Gimnazja w tym na: 1.395.471,00zł Wykonano 100% 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 977.840zł 
-nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 701zł 
-dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.689zł 
-zakup materiałów biurowych i śr. czystości  10.104zł 
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.135zł 
- remonty (wymiana okien, roboty malarskie) 144.042zł 
-zakup usług pozostałych (badania lekarskie, usługi TP S.A., najem sal 
lekcyjnych) 

133.636zł 

-odpis na ZFŚS 65.100zł 

 

-pozostałe (delegacje krajowe i zagraniczne) 212 

 

Dowożenie uczniów do szkół w tym na : 458.405,00zł Wykonano 100% 



14 

-składki na ubezpieczenia społ. I fundusz pracy 6.272zł  
-zakup biletów uczniowskich i przewozy do szkół 452.132zł 

Zespół ekonomiczno-administracyjny w 
tym na : 

188.017,00zł Wykonano 100% 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 141.233zl 
-dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.502zl 
-zakup materiałów biurowych i śr. czystości 8.252zł 
-remonty  1.800zł 
-odpis na ZFŚS 2.400zl 
-zakup usług pozostałych (usługi TP S.A., prowizje bankowe) 14.319zł 

 

 

-delegacje krajowe i zagraniczne oraz odsetki pomoce naukowe 4.509zł 
Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 4.620,00zł Wykonano 100%  
 -zakup usług pozostałych 4.620zł 

 
Dz.851 -Ochrona zdrowia Plan 

180.227,00 zł 
Wykonanie 

174.227,00 zł  
tj. 96,3 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

Szpitale ogólne : 
dofinansowanie remontu łazienek i ubikacji dla 
chorych na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala  
im.J.Dietla w Oleśnicy 

5.000,00zł 4.000,00zł 

Lecznictwo ambulatoryjne : 
dofinansowanie zakupu aparatu EKG dla potrzeb 
Wiejskiego Ośrodka Zdrowa w Ligocie Polskiej w 
kwocie 6.368,00zł  oraz zakup świadczeń 
zdrowotnych tj. stomatologicznych i 
specjalistycznych w kwocie 8.632,00zł 

20.000,00zł 15.000,00zł 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :  141.727,00zł 141.727,00zł 
-diety komisji alkoholowych oraz składki na 
ubezpieczenia  

5.452,00zl 5.452,00zł 

-zakup usług remontowych : 
roboty posadzkarskie w świetlicy Brzezinka 

1.712,00zł 1.712,00zł 

-zakup materiałów i wyposażenia  
(art. biurowe –79,71zł; stoły pinpongowe-
10.012,92zł; drzwi do fundacji Światło-Życie- 
2.000,00zł; półkolonie art. spożywcze –1.000,00zł 
;pielęgniarki środowiskowe „kule standardowe”-
300,00zl; wieża SONY do św. Bogusławice –
999,00zł ; zestaw rekreacyjny wieś Wszechświęte, 
Poniatowice , Bogusławice- 23.169,95zł; art. 
Spożwycze- wigilia św.Boguszyce, drukarka, 
monitor, farby, bloczki,żrówki, płyty pełne, gry, 
at.papiernicze, wyposażenie św. Brzezinak, 
Nieciszow- 20.644,95zł)) 

58.206,00zł 58.206,00zł 

-zakup usług pozostałych w tym na: 75.954,00zł 75.954,00zł 
-realizacja programów profilaktyki  10.076,00zł 
-prowadzenie świetlic środowiskowych  44.000,00zł 
-szkolenie członków komisji i inne szkolenia oraz 
program edukacyjny dla mieszkańców Gminy 

5.679,00zł 

 

 

-pobyt na dzieci na zimowisku, i 6 dziecina 
kolonii, organizacja ferii zimowych w 
Poniatowicach 

 

2.275,90zł 
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-naprawa placów zabaw, montaż zestawów 
rekreacyjnych, utwardzenie pow. pod szatniami 
pinpongowymi w Bogsuławicach, Zimnicach i 
Smardzowie i renowacja krzeseł w św.Nieciszow 

11.633,10zł  

-naprawy w św.Brzezinka, malowanie , wymiana 
rynien. 

 

2.290,00zl 

 

Pozostała działalność : 
dofinansowanie fundacji zdrowia na rzecz 
profilaktykę  wśród dzieci i młodzieży 

13.500,00zł 13.500,00zł 

Udzielone dotacje podmiotom realizującym zadania publiczne ujęto w Tabela Nr 2.9 
 
  Dz.853 -Opieka społeczna Plan 

366.501,00 zł 
Wykonanie 

366.300,00 zł  
tj.99,9 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

42.700,00zł Wykonano 100% 

 -świadczenia społeczne 42.700zł 
Dodatki mieszkaniowe 139.501,00zł Wykonano 100% 
 -świadczenia społeczne 139.501zl 
Ośrodki pomocy społecznej 118.951,00zł Wykonano 100% 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 112.278zl 
-dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.431zł 
-odpis za fundusz świadczeń socjalnych 1.095zł 

 

-zakup usług pozostałych i delegacje krajowe 115zł 
Pozostała działalność 65.349,00zł Wykonano99,7% 

-dożywianie dzieci w szkołach 63.521zł 

 

 
-zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych 1.659zł 

  
Dz.854 -Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 

14.944,00 zł 
Wykonanie 

14.944,00 zł  
tj. 100,0 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-zakup usług pozostałych (kolonie i obozy oraz 
inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 
szkolnej) 

14.944,00zł Wykonano100% 

   
Dz.900 -Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

Plan 
226.893,00 zł 

Wykonanie 
201.007,00 zł  

tj.88,6 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 
opłaty za odprowadzenie wód opadowych i emisje 
zanieczyszczeń 

32.013,00zł 26.518,00zł 

Schroniska dla zwierząt: 
zakup karmy, przewóz zwierząt do schroniska 

5.000,00zł 608,00zł 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg: 
koszty oświetlenia drogowego i eksploatacja 
punktów świetlnych 

189.880,00zł 173.881,00zł 
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Wykorzystanie dotacji i zadania inwestycyjne dotyczące działu 900 ujęto w 
częściach: „Realizacja zadań z udziałem dotacji i funduszy celowych” i „Inwestycje i 
zakupy inwestycyjne”. 
  
Dz.921 -Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

Plan 
788.000,00 zł 

Wykonanie 
776.499,00 zł  

tj.98,5 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-działalność Instytucji Kultury przekazaną kwotę w formie dotacji  
wykorzystaną na działalność statutową w tym na : 

763.000,00zł 
 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 297.000,00zł 
-utrzymanie świetlic wiejskich 120.700,00zł 
-organizacja imprez kulturalnych 140.000,00zł 
-organizacja imprez rekreacyjnych 105.000,00zł 
-promocja i inne wydatki 12.444,00zł 

 

-pozostałe wydatki 87.856,00zł 
Udzieloną dotację podmiotom realizującym zadania publiczne ujęto w Tabela Nr 2.9  
a otrzymaną w Informacji o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz środkach 
z innych źródeł  w Tabela  Nr 3. 
Działalność Samorządowej Instytucji Kultury obejmuje 18 zespołów i 16 kół 
zainteresowań prowadzonych w formie stałej przy 20 świetlicach wiejskich. W ciągu 
instytucja organizuje imprez masowe oraz wiele imprez zorganizowanych przez 
lokalnych animatorów. Zespoły biorące udział w wielu przeglądach i konkursach 
zdobywają prestiżowe nagrody, promując tym samym gminę.  
-dotacja przekazana na sfinansowanie remontów kościołów w 
parafiach w: Solnikach Wielkich, Boguszycach, Cieślach 
(Poniatowice), Smardzów, Ligota Wielka, Ligota Polska, Nowa 
Ligota, Jenkowice, Poniatowice 

13.499,00zł 
 
 

   
Dz.926 -Kultura fizyczna i sport Plan 

2.000,00 zł 
Wykonanie 
1.216,00 zł  

tj.60,8 % 
Kwotę 497,00 zł (w formie dotacji) przekazano organizatorom międzynarodowego 
biegu ulicznego na zakup nagród zwycięzcom z terenu gminy a 719zł na zakup usług 
pozostałych 

 
Wydatki jednostek pomocniczych realizowane w ramach budżetu gminy z 

uwzględnieniem wielkości faktycznie wykonanych przedłożono w Tabela Nr 2.7. 
 

Realizację planu dochodów i wydatków budżetu gminy objętego 
harmonogramem w układzie kwartalnym przedłożono w Tabela Nr 2.8. 
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3. Wynik Finansowy Budżetu 

 
Określony uchwałą budżetową deficyt budżetu gminy w wysokości 

246.477,00zł w toku jego realizacji, uległ zmianie i uzyskano nadwyżkę budżetową w 
wysokości 668.180,00zł. 

Uzyskany dodatni wynik finansowy jest rezultatem wykonania planowanych 
dochodów w 101,7% w tym dochodów własnych w 107,7%, pozyskania środków z 
różnych źródeł pozabudżetowych oraz stabilna i oszczędna polityka wydatków. 
Stwierdzić należy, że wraz ze wzrostem wykonania dochodów własnych o 7,7%, 
nastąpił wzrost dochodów na jednego mieszkańca o 12,1  w roku 2002 był wzrost o  
3,6% do roku poprzedniego (liczba mieszkańców na koniec 2003 - 11.236 osób). 

Wskaźnik zaległości w należnościach krótkoterminowych (per saldo) z 
podatków, opłat i opłat nie podatkowych w okresie porównywalnym do roku 
poprzedniego (888.074,00zł) wzrósł o 4,8%, co jest wynikiem zadawalającym i 
wskazującym na zatrzymaniu tendencji ubożenia społeczeństwa terenów wiejskich( 
w roku 2002 wzrost zaległości wynosił aż 36,4%).  

Należności długoterminowe ogółem w okresie porównywalnym do roku 
poprzedniego (209.143,00zł) zwiększyły się o 17,9%.  

Zobowiązania długoterminowe wymagalne na koniec roku obrachunkowego 
wynoszą 996.477,00zł i są sumą zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne, 
wskaźnik do roku ubiegłego –wzrost o 1,2%. 
 

Dzięki korzystnej sytuacji finansowej, w roku 2004 wolne środki jako nadwyżkę 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń 
kredytów z lat ubiegłych przeznaczy się na spłatę przypadających rat kredytów 
długoterminowych, co pozwoli na bezpieczną realizację przyjętych zadań.  
 

Niepokojącym zjawiskiem było nie wykonanie dochodów tj. udziału w 
podatkach od osób fizycznych, oraz brak zwrotu poniesionych wydatków na 
oświetlenie dróg publicznych (kwota 60.214,00zł została jednak spłacona w rok 2004 
- pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.3011-25/04 z dnia 18.02.2004r.) 

 .  
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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 2.354.161,00zł tj.15,3% 
(wykonanie 99,9%). W stosunku do roku poprzedniego wzrost wynosi 3,4%. 
 

Na planowaną wielkość dotacji celowych 1.702.609,00zł zrealizowano 
1.702.608,00zł tj.100%, funduszy celowych 623.654,00zł zrealizowano 623.654,00zł 
tj.100%, środki pozyskane z innych źródeł plus od pozostałych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych 29.111,00zł zrealizowano 27.899,00zł tj 95,8%.  
 
Z wielkości zrealizowanych przypada na zadania : 
-bieżące zlecone z zakresu administracji 
rządowej 

1.454.002,00zł 61,8% 
wyk.ogółem 

-bieżące własne w tym : 267.084,00zł 11,3% 
wyk.ogółem 

-środki pozyskane z innych źródeł 9.899,00zł  
-porozumień między jst 14.500,00zł 

 

-inwestycyjne 633.075,00zł 26,9% 
wyk.ogółem 

 
Rodzaj zadania i wielkość zaangażowania ujęto w Tabela Nr 3  Szczegółowa 
realizacja przedstawia się następująco : 
 
 
1. Zadania Zlecone 

Finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 
1.454.002,00zł (61,8%) przypada na : 

 
-administracja rządowa 
w tym: 55.411,00zł 3,8%wyk.ogółem 

-wynagrodzenia osobowe i pochodne od 
wynagrodzeń 52.700,00zł 

- zakup materiałów i wyposażenia 1.911,00zł 

 

- zakup usług pozostałych 800,00zł 

 

-referendum krajowe w sprawie przystąpienia 
RP do UE 20.309,00zł 1,4%wyk.ogółem 

-prowadzenie i aktualizacja stałego spisu 
wyborców 1.533,00zł 0,1%wyk.ogółem 

-wydatki obronne i obrona cywilna 1.000,00zł 0,0%wyk.ogółem 
-wyprawki dla uczniów 5.304,00zł 0,4%wyk.ogółem 
-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym: 1.027.852,00zł 70,7%wyk. 

ogółem 
 -zasiłki stałe , renty socjalne i zasiłki stałe 

wyrównawcze dla 241 osób   
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-zasiłki okresowe dla 153 osób i rodzin osób – 
świadczeń 488 853.685zl 

-zasiłki okresowe dla 153 osób 112.050zł 
-zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 44 osób 45.398zł 

 

-składki na ubezpieczenia dla 11osób 16.719zł 

 

-zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (otrzymało 
46 osób) 37.061,00zł 2,4%wyk.ogółem 

-utrzymanie ośrodka pomocy społecznej  
w tym: 124.000,00zł 8,5%wyk.ogółem 

-wynagrodzenia i pochodne , odpis na dodatkowe 
wynagrodzenie roczne i ZFŚS 119.790,00zł 

-zakup materiałów i wyposażenia 1.080,00zł 

 

-zakup usług pozostałych  i podróże krajowe 3.130zł 

 

-wyprawki dla uczniów otrzymało 60 dzieci 5.400,00zł 0,5%wyk.ogółem 
-pomoc dla rolników wypłacono dla 75 osób 2.212,00zł 0,2%wyk.ogółem 
-zwrot wydatków na oświetlenie dróg 
publicznych, dla których gmina nie jest 
zarządcą w tym na : 

130.000,00zł 8,9%wyk.ogółem 

-za zużytą energię 103.254,00zł  
-za eksploatację pkt. świetlnych 26.746,00zł  

 
 
2. Zadania Własne 

Dofinansowanie zadań bieżących własnych 267.084,00zł (11,3%) przypada na : 

-dotacje z budżetu państwa  
w tym: 234.106,00zł 87,7%wyk.ogółem 

-odpis na ZFŚS emerytów i rencistów 28.287,00zł 
-dodatki mieszkaniowe (wypłacono wszystkich  
2017, w tym użytkownikom mieszkań : 
gminnych-56, spółdzielczych –1674, innych –287; 
dofinansowanie pokryło 53% ogółem wypłaconych 
dodatków tj. 296.986,00zł) 

157.485,00zł 

-dożywianie dzieci i uruchomienie punktów 
wydawania posiłków 47.800,00zł 

 

- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów prac. 
Przedszkoli 534,00zł 

 

-środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 
(AWRSP) 

9.899,00zł 3,7%wyk.ogółem 

-dotacje celowe otrzymane z  powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

14.500,0zł 5,4%wyk.ogółem 

-dotacje z PFRON  8.579,00zł 3,2%wyk.ogółem 
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3. Zadania Inwestycyjne 
Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 633.075,00zł (26,9% 

wykonania dotacji i funduszy celowych) pochodzące w wysokości 515.075,00zł z 
funduszy celowych i w wysokości 118.000,00zł z innych źródeł, przeznaczono na 
zadania: 

 
-droga gm.Ostrowina 19.050,00zl  

-droga gm.Wyszogród 27.750,00zł  

-droga wew.Dąbrowa 16.500,00zł  

-droga wew.Sokołowice 35.000,00zł  

-droga wew.Kol.Miodary-Damnik 84.375,00zl  

-sala gimn. z zapl. Ligota Poslka 100.000,00zł  

-kotłownia SP Wszechświęte 32.400,00zł  

-system grzewczy SP Ligota Polska 300.000,00zł  

-sieć wodociągowa Świerzna 18.000,00zł  
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IV. WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM INWESTYCJE I ZAKUPY 
INWESTYCYJNE  

 
Udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków ogółem stanowi 25,2%, 

w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 5,4%  (w roku 2002 odnotowano również 
wzrost o 5,9% w stosunku do roku 2001). 

 
Plan wydatków majątkowych, który wynosił 4.234.127,00zł wykonano w 

wysokości 3.866.034,00zł tj. 91,3% przeznaczono na realizację : 
- dotacji celowych, plan 23.668,00zł wykonanie 23.668,00zł, 
- zadań i zakupów inwestycyjnych, plan 4.210.459,00zl wykonano 3.842.366,00zl tj. 
91,3% (w okresie sprawozdawczym zmniejszono plan o kwotę 24.601,00zł tj.0,6%.) 
 
W łącznej kwocie środków finansowych wydatkowanych na wydatki i zakupy 
inwestycyjne 3.842.366,00zł udział mają : 
 
-środki własne 2.962.814,00zł  
-kredyty długoterminowe 246.477,00zł  
-dotacje celowe w tym z: 515.075,00zł  

-Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych  182.675,00zł   

-Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 332.400,00zł  

-inne źródła 18.000,00zł  
-MENiS 100.000,00zł  
 

Ponadto z MENIS zostały zagwarantowane środki w wysokości 340.000,00zł 
do realizacji na rok 2004  na zadanie : Budowa hali sportowej z zapleczem, salami 
lekcyjnymi oraz remiza OSP przy Szkole Podstawowej we wsi Ligota Polska. 
 

Podstawowe kierunki działalności inwestycyjnej przypadają na: 
 
 Poniesione 

wydatki w 2003 
% 

WYDATKI INWESTYCYJNE  
w tym na działy : 

3.744.098,00zł 97,4% 

600.Transport i łączność 972.015,00zł 26,0% 
700.Gospodarka mieszkaniowa 399.591,00zł 10,7% 
801.Oświata i wychowanie 2.243.948,00zł 59,9% 
900.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 128.544,00zl 3,4% 
   
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 
w tym na działy: 

98.268,00zł 2,6% 

600.Transport i łączność 10.600,00zł 10,8% 
750.Administracja publiczna 38.595,00zł 39,3% 
851.Ochrona zdrowia 13.273,00zł 13,5% 
926. Kultura fizyczna i sport 35.800,00zł 36,4% 
 

Uwzględniając wielkość nakładów poniesionych w roku budżetowym i z lat 
poprzednich, wartość zadań zakończonych i przekazanych do eksploatacji wynosi 
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1.980.891,00 zł. Uzyskane efekty rzeczowe zadań przekazanych do eksploatacji 
przedstawiają się następująco: 

 
-chodniki 
-zatoki autobusowe 

359mb/713m2 
294m2 

67.666,00zł 

-drogi gminne i wewnętrzne 777mb/2696m2 299.704,00zł 
-sieci wodociągowe 822mb + 23 przyłączy o 

długości 460mb. 
54.957,00zł 

-budowa punktów świetlnych 28 nowych punktów świetlnych 46.120,00zł 
-przebudowa i rozbudowa świetlicy 
pomieszczeń sanitariatów na budynek 
siłowni we wsi Brzezinka 

Pow. 64,0m2 budynek siłowni 
z zapleczem sanitarnym i 
gospodarczym oraz 
utwardzenie plac 

131.939,00zł 

-rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi 
Bystre 

Rozbudowa o 164,4m2 z 
przeznaczeniem na sanitariaty, 
pom. gospodarcze, magazyny 
oraz utwardzenie terenu , 
wymiana pokrycia dachowego 
oraz posadzki w sali 
widowiskowej 

258.912,00zł 

-sala gimnastyczna z zapleczem we wsi 
Smolna – Rozbudowa szkoły 
podstawowej II etap 

Sala gimnastyczna 305m2 
pomieszczeniami 
towarzyszącymi, 2 sale 
lekcyjne 107m2 i biblioteka 
53m2, kotłownia olejowa, 
utwardzenie terenu oraz I 
wyposażenie. 

1.023.325,00zł 

-zakupy inwestycyjne (wiaty – 3szt., 
plany zagospodarowania, zestawy 
komputerowe i programy oraz szatnie 
dla sportowców szt.2 ) 

 98.268,00zł 

R A Z E M : 1.980.891,00zł 
 

Wartość nakładów zaangażowanych w zadania kontynuowane na rok 
następny stanowią kwotę 3.694.690,00zł z tego na : 

 
WYDATKI INWESTYCYJNE  
w tym na działy : 

3.694.690,00zł 

600.Transport i łączność 1.231.781,00zł 
700.Gospodarka mieszkaniowa 68.740,00zł 
801.Oświata i wychowanie 2.316.057,00zł 
900.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 78.690,00zł 
      

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



23 

 
V. FUNDUSZE CELOWE I ŚRODKI SPECJALNE 

 
1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

Przychody funduszu stanowią wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska, 
przekazane przez Urząd Marszałkowski.  

Środki dyspozycyjne funduszu w wysokości 168.763,00zł, wydatkowano w 
38,6% na dofinansowanie 33 indywidualnych, biologicznych oczyszczalni ścieków,  w 
2,1%  dla Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy na dofinansowanie zakupu środków 
farmakologicznych dla pszczół, w 1,2% na zarybianie przez PZW oraz w 11,9% na 
dofinansowanie remontu oczyszczalni ścieków przez SM Bystre, pozostałe 46,2% 
stanowią środki na rachunku funduszu. Realizację przychodów i wydatków określa 
Tabela Nr 5.1. Kierunki wydatkowania środków funduszu Tabela Nr 5.2. 
 
 
2. Środki Specjalne 

 
a) drogi publiczne gminne 

Wpływy z opłat i kar za zajęcie pasa drogowego stanowiące przychody środka 
specjalnego (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) na podstawie 
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych wyniosły 5.833,00zł i 
pochodziły w całości za zajęcie pasa drogowego natomiast kwota 1.810,00zł to stan 
środków na rachunku bankowym z roku poprzedniego.  

 
Uzyskane przychody przeznaczono na regulację wydatków w zakresu 

utrzymania dróg w kwocie 7.491,00zł. Informację z realizacji przychodów i wydatków 
środka specjalnego określa Tabela Nr 5.3. 
 

b) jednostki organizacyjne 

 Środek specjalny utworzony został Uchwałą Nr 227/XL/01 Rady Gminy 
Oleśnica z dnia 07 grudnia 2001r. Gromadzone na wyodrębnionym rachunku 
bankowym przychody w wysokości 135.896,00zł uzyskano z otrzymanych spadków, 
zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 11.894,00zł oraz z usług 
związanych z rekreacją i sportem w wysokości 69.815,00zł oraz pozostałe dochody 
32.287,00zł. 

Zrealizowane wydatki wyniosły 57.033,00zł  tj.50% przychodów środka 
specjalnego. Informację z realizacji przychodów i wydatków środka specjalnego i 
kierunki wydatków określa Tabela Nr 5.4. 
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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 przeliczeniowa przekracza 3.000 €.  

Wymagalność informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych o wszczęciu 
postępowania o przetargu nieograniczonym zastosowano na :  

- zwiększenie inwestycji będącej w trakcie realizacji o rozbudowę remizy 
OSP oraz szkoły podstawowej o 4 klasy, 

- budowa kolektora gruntowego oraz węza cieplnego z pompami ciepla.  
 
Łączna wielkość zamówień publicznych  
w tym udzielone w trybie : 

4.639.352,00zł 

-przetarg nieograniczony 65,1% 3.021.898,00zł 
-przetarg dwustopniowy 18,5% 860.00,00zł 
-negocjacje z zachowaniem konkurencji 10,2% 470.975,00zł 
-zapytanie o cenę 5,6% 260.937,00zł 

 

-z wolnej ręki 0,6% 25.542,00zł 
 

Jak wynika z powyższego, zdecydowana większość zamówień przypada na 
zamówienia udzielone w trybie  przetargu nieograniczonego. W łącznej wielkości 
tego zamówienia udział przypada na działy : 
 
600.Transport i łączność 32,1% 971.123,00zł 
700.Gospodarka mieszkaniowa 15,0% 452.991,00zł 
750.Administracja publiczna 6,1% 183.981,00zł 
801.Oświata i wychowanie 43,1% 1.301.815,00zł 
900.Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 2,6% 79.988,00zl 

926.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,1% 32.000,00zl 
 
 
Zamówienia udzielone z wolnej ręki zastosowano, do jednostkowych, 

bieżących zakupów i usług, dla których ustawa dopuszcza możliwość takiego 
zastosowania. W strukturze udziału, zamówienia udzielone z wolnej ręki przypadają 
na działy : 
 
600.Transport i łączność 3,0% 765,00zł 
700.Gospodarka mieszkaniowa 97,0% 24.777,00zł 
 
 

Nikt z uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 
skorzystał z przysługującego im prawa złożenia protestu i odwołania wobec 
nieprawidłowości zamówień. 
 

Tryb udzielania i rodzaje zamówień przedstawiono w Tabela Nr 6. 
  


