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I) WPROWADZENIE 
 
Uchwała Nr  XXX/137/08 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2008 roku  

w sprawie budżetu gminy na rok 2009 określiła wielkość dochodów na kwotę 
26.640.296,00 zł i wydatków na kwotę 31.840.296,00 zł oraz deficyt budżetu na 
kwotę 5.200.000,00 zł 
 

W wyniku zmian źródeł zasilania zewnętrznego oraz zwiększenia dochodów  
własnych w ciągu I półrocza, budżet gminy po zmianach przedstawia się 
następująco: 
 
-dochody .......................................................................................  27.438.327,81 zł,  
-wydatki .........................................................................................  31.938.327,81 zł, 
-deficyt budżetu ............................................................................  5.500.000,00 zł. 
 

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

w złotych 

Dział Wyszczególnienie 
Dochody wg 

uchwały  
z 30.12.2008 

Dochody po 
zmianach  

na 30.06.2009 
Zmiana (+/-) 

010 Rolnictwo i łowiectwo 875.000,00 985.398,81 110.398,81 
600 Transport i łączność  460.500,00       702.600,00 242.100,00 
700 Gospodarka mieszkaniowa 1.940.000,00 1.376.000,00 -564.000,00 
710 Działalność usługowa 6.000,00 6.800,00 800,00 
751 Urzędy naczelnych 

organów władzy 
państwowej, kontroli … 

1.875,00 18.597,00 16.722,00 

756 Dochody od osób 
prawnych, od osób...  

10.874.479,00  10.874.345,00 -134,00 

758 Różne rozliczenia  8.268.625,00 8.478.059,00 209.434,00 
801 Oświata i wychowanie  26.055,00 49.478,00 23.423,00 
852 Pomoc społeczna  4.096.900,00 4.096.300,00 -600,00 
854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza  
0,00 93.888,00 93.888,00 

926 Kultura fizyczna i sport 0,00 666.000,00 666.000,00 
Ogółem 26.640.296,00 27.438.327,81 798.031,81 

 
W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, plan doc hodów 

spadł o 1,72% (dochody w 2008r. 27.920.044,79 zł), a plan wydatków wzrósł o 
3,58%  (wydatki w 2008r. 31.800.044,79 zł). W przeliczeniu na jednego mieszkańca 
plan dochodów w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego spad ł o 
4,13% i wyniósł 2.323,71 zł (w roku 2008 wynosił 2.423,82zł; liczba mieszkańców na 
30.06.2008r -11.519). W odniesieniu do wykonania planowanych dochodów ogó łem i 
planowanych wydatków, porównanie wskazuje na odpowiednio wzrost o 4,1% i 
spadek o 2,3% w stosunku do półrocza roku poprzedniego. 
 

Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy określa Tabela nr 1. 
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PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU GMINY 
 

1. Dochody 
 
  Plan dochodów, po zmianach w wysokości 27.438.327,81zł, zrealizowano  
w wysokości 12.608.794,96zł tj. w 45,95% i w większym procencie jak w roku 
poprzednim. Uzyskane dochody w I pó łroczu 2009 r. w pełnej szczegółowości w 
podziale na dochody bieżące i majątkowe określa Tabela nr 2.1, w układzie działów 
z uwzględnieniem okresu analogicznego roku poprzedniego Tabela nr 2.2. 
 

W strukturze udziału wykonania, dochody osiągnięte wg źródeł kształtują się 
następująco: 

 w I półroczu  
2008 

-dochody własne 43,1% 47,8% 
 - w tym udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13,3 13,7% 

-subwencja ogólna 38,9% 33,8% 
  - w tym część oświatowa 28,1 % 27,2% 
-dotacje celowe na zadania zlecone, własne i inne 18,0% 18,4% 
 

W strukturze wykonania dochodów do analogicznego okresu roku 
poprzedniego obserwuje się wzrost subwencji ogólnej o 5,1%, w tym części 
oświatowej subwencji ogólnej o 0,9%, a odnotowano spadek dochodów własnych o 
9,0% i o 0,4% w dotacjach oraz w udziałach w podatkach stanowiący dochód 
budżetu państwa 
 

W strukturze wykonania dochodów własnych -  Tabela nr 2.3 najważniejszym 
źródłem dochodu są : 

 w I półroczu 
2008  

- wpływy z podatków i opłat 95,8% 80,0% 
- wpływy z gospodarki mieniem komunalnym 2,5% 19,3% 
 -różne  1,7% 0,7% 
 

Kwoty uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat oraz skutki udzielonych 
ulg, umorzeń i wysokość zaległości wymagalnych zawiera Tabeli nr 2.4.  
W odniesieniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego, łączne skutki 
udzielonych ulg, umorzeń są wyższe o 94.012,73,00zł (w 2007r. była to kwota – 
3.719,00 zł, w 2008r.  - 0,00 zł, a w 2009 r. jest to kwota 94.012,73 z ł). 

 
Wielkości łączne należności w zestawieniu ujętym w Tabeli nr 2.5, wskazują 

na : 
- wzrost o 8,8% zadłużeń w należnościach krótkoterminowych,  
- spadek o 72,5% zadłużeń w należnościach długoterminowych (na półrocze w latach 
2001-2008 przedstawiało się to następująco: 205.751,81zł; 156.950,00zł; 
181,462,00zł; 223.251,00zł; 205.399,00zł; 207.701,19zł, 313.858,80zł, 399.796,25zł, 
a w 2009 – 110.007,39  - większość tych należności jest zabezpieczona hipoteką 
przymusową na nieruchomościach). 
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Wysokość zobowiązań długoterminowych gminy określa Tabela nr 2.5.1. 
    

Środki otrzymane z budżetu państwa oraz pozyskane z innych źródeł, 
stanowiące integralną część finansowania zadań bieżących i inwestycyjnych określa 
Tabela nr 2.6. 
 

W ujęciu szczegółowym realizacja uzyskania dochodów, przedstawia się 
następująco: 
Dz.010 –Rolnictwo i łowiectwo Plan  

985.398,81 zł 
Wykonanie  

284.598,17 zł 
 tj.28,88 % 

Kwota ta stanowi wpływy na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym 
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę w roku 2008, w tym na 
pokrycie kosztów postępowania. Natomiast niewykonana kwota 700.000,00z ł 
dotyczy planowanej dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu, jaką fundusz przyznał 
Gminie na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Bystre”. Dotacja wpłynie do budżetu po 
wykonaniu zadania w tej części , jaka została zaplanowana na rok bieżący. 
 
Dz.020 –Leśnictwo Plan  

5.600,00 zł 
Wykonanie  

0,00 zł  
 tj.0,0 % 

Kwotę tą stanowić będą wpłaty za dzierżawę terenów łowieckich, które powinny być  
przekazane przez Starostwo Powiatu Oleśnickiego w II półroczu. 
 
Dz.600 – Transport i łączność Plan  

702.600,00zł 
Wykonanie 
30.648,55zł  

tj. 4,36 % 
Kwotę stanowią wpływy za zajęcia pasa drogowego, w tym odsetki 106,49zł. Kwota 
dochodów niewykonanych stanowi dotacje, jakie Gmina ma otrzyma ć po wykonaniu 
remontów i przebudów dróg s łużących ochronie gruntów rolnych. Środki zostały 
przyznane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wroc ławiu i 
przewiduje się, że wpłyną w III kwartale roku. 
 
Dz.700 -Gospodarka mieszkaniowa Plan  

1.376.000,00zł 
Wykonanie 

135.115,85zł  
tj.9,82% 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 
wieczyste 

20.600,25 68,67% 

- najem i dzierżawy mienia 63.457,06 141,02% 
- przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego 

1.733,20 34,66% 

- odpłatne nabycie prawa własności 46.809,00 4,13% 
- pozostałe odsetki  2.516,34 125,82% 
- wpływy z różnych dochodów  0,00 0,0% 
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Podobnie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego w bardzo niewielkim 
stopniu udało się wykonać dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. Przyczyn 
takiego stanu rzeczy upatruje się w ogólnokrajowym kryzysie gospodarczym i 
związaną z nim gorszą sytuacją finansową potencjalnych nabywców. 
 
 
Dz.710 -Działalność usługowa 
 

Plan  
6.800,00 zł 

Wykonanie 
900,00 zł  
tj.13,24% 

Kwotę stanowią wniesione opłaty za pochówek na cmentarzu komunalnym w 
Poniatowicach oraz I transza z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa otrzymana 
na pokrycie kosztów utrzymania grobu wojennego w terenie gminy w ramach 
porozumienia z organami administracji rządowej. 
 
Dz.750 -Administracja publiczna Plan  

84.262,00zł 
Wykonanie 
41.818,97zł  

tj.49,63 % 
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na zadania z zakresu administracji 
rządowej i zleconych gminie - wykonanie w 50,31% i dochody gminy związane z 
realizacją tych zadań - wykonanie 31,65%  (5% w dochodach od dowodów 
osobistych). 

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

Plan  
18.597,00 zł 

Wykonanie 
17.661,00 zł  

tj.94,97 % 
Wpływy w kwocie 939,00zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na 
prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Natomiast kwota 16.722,00zł 
stanowi dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie związanych z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 
zarządzonych na 7 czerwca 2009 r. 

 
Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

Plan  
1.000,00 zł 

Wykonanie 
1.000,00 zł  

tj. 100% 

Wykonanie stanowi kwotę dotacji celowej na zadania z zakresu obrony cywilnej.  
 
Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej 

Plan  
10.874.345,00zł 

Wykonanie 
5.203.312,61zł  

tj.47,85 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na rozdzia ły: 
75601 
  

Wpływy z podatku dochodowego od 
osób fizycznych 

15 000,00 11.085,75 73,91% 

75615 
  
  

Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat 

3.234,313,00 1.664.787,58 51,47% 
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75616 
  
  

Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od spadków i 
darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych  

3.271.693,00 1.702.593,42 52,04% 

75618 
  

Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu terytorialnego 

191.000,00 146.891,27 76,91% 

75621 
  

Udziały gmin w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa 

4.162.339,00 1.677.954,59 40,31% 

 
Dz.758 - Różne rozliczenia 
 

Plan  
8.478.059,00zł 

Wykonanie 
4.943.276,01 

tj. 58,31% 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: 

-część oświatowa 3.543.520,00 62,06%planu 
-część wyrównawcza 1.367.196,00 50,0%planu 
-różne rozliczenia finansowe 32.560,01 95,24% planu 
 
Dz.801 - Oświata i wychowanie 
 

Plan  
49.478,00zł 

Wykonanie 
26.055,00zł 

tj.52,66% 
Kwotę wykonania 26.055,00zł stanowi dotacja na dofinansowanie pracodawcom 
kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przyuczenia ich do 
wykonywania określonej pracy.  

 
Dz.851 – Ochrona zdrowia 
 

Plan  
0,00zł 

Wykonanie 
214,96zł 

Kwotę wykonania 214,96zł stanowi kara umowna potrącona wykonawcy z 
należnego wynagrodzenia z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy z 
zakresu remontu placów zabaw.  

 
Dz.852 – Pomoc społeczna Plan  

4.096.300 zł 
Wykonanie 

1.871.487,47 zł 
tj.45,69% 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami z 
zakresu: 

 

3.814.000,00 1.695.400,00 
tj. 44,45% 

 - świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

3.670.000,00 1.621.000,00 
tj. 44,17% 

 - składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

15.000,00 7.900,00 
tj. 52,67% 

 - zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

129.000,00 66.500,00 
tj. 51,55% 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin dotyczące: 

276.300,00 164.900,00 
tj. 59,68% 

- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

82.000,00 41.100,00 
tj. 50,12% 
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- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 150.300,00 79.800,00 
tj. 53,09% 

-pozostała działalność (program „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania”) 

44.000,00 44.000,00 
tj. 100,00%  

- wpływy z różnych dochodów, tj. 20% 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 50% 
świadczeń z zaliczki alimentacyjnej 

6.000,00 11.187,47 
tj. 186,46% 

 
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
 
 

Plan  
93.888,00 zł 

Wykonanie 
46.093,00 zł 

tj.49,09% 
Kwotę wykonania w całości stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o 
charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.  

 
Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

Plan  
0,00 zł 

Wykonanie 
6.613,37 zł 

Kwotę wykonania stanowią w całości wpływy z opłaty produktowej. 

 
Dz.926 – Kultura fizyczna i sport Plan  

666.000,00 zł 
Wykonanie 

0,00 zł 
tj. 0,00% 

Planowane dochody dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Moje boisko – 
ORLIK 2012”. Na powyższe Gmina otrzyma dotację celową z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki w kwocie 333.000,00zł i pomoc finansową w formie dotacji celowej z 
samorządu województwa dolnośląskiego w tej samej wysokości. Przewiduje się, że 
w/w dochody wpłyną do budżetu w miesiącu wrześniu br. po wykonaniu zadania. 

 
Porównując wykonane dochody z poszczególnych działów z analogicznym 

okresem roku 2008 wyraźnie widać, że w poprzednim okresie w wyższej kwocie 
osiągnięto dochody własne, natomiast w bieżącym okresie sprawozdawczym 
wykonano wyższe dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji celowej 
otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu zwrotu części 
podatku akcyzowego producentom rolnym. Odnotowano równie ż wyższe dochody w 
ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa.  

Przyczyną niższych dochodów własnych jest głównie obniżenie w 2009 roku 
ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego dla osób fizycznych i 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i 
tym samym niższe wpływy z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym. Ponadto 
odnotowano obniżenie wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, co 
jest spowodowane głównie gorszą sytuacją gospodarczą. W bieżącym półroczu 
część oświatowa i część wyrównawcza subwencji ogólnej jest dużo wyższa niż w 
poprzednim analogicznym okresie sprawozdawczym i wynoszą odpowiednio 
3.543.520,00zł i 1.367.196,00zł, podczas gdy w 2008 roku były to kwoty: 
3.180.840,00zł i 770.808,00zł. W efekcie większej liczby złożonych przez 
producentów wniosków rolnych o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wzrosła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 
tego zadania. Poniższe zestawienie przedstawia wartościowe różnice w wykonaniu 
dochodów w I półroczu roku 2008 i 2009. 
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 Dział 
I półr. 010 020 600 700 710 750 751 752 754 

2008 150.884,95 0,00 15.816,43 62.046,23 5.100,00 41.789,85 861,00 750,00 1.000,00 
2009 284.598,17 0,00 30.648,55 135.115,85 900,00 41.818,97 17.661,00 0,00 1.000,00 
Różnice  133.713,22 0,00 14.832,12 73.069,62 -4.200,00 29,12 16.800,00 -750,00 0,00 

 
 Dział 

I półr. 756 758 801 851 852 854 900 926 
2008 5.506.463,28 3.961.648,00 40.759,00 0,00 1.870.199,36 45.338,00 6.848,74 0,00 
2009 5.203.312,61 4.943.276,01 26.055,00 214,96 1.871.487,47 46.093,00 6.613,37 0,00 
różnice -303.150,67 981.628,01 -14.704,00 214,96 1.288,11 755,00 -235,37 0,00 

 
 
 
 

 
 
Podsumowanie  
 
Z danych tabelarycznych wynika, że: 
 
- dochody budżetowe zostały wykonane w 46,0%, z czego dochody majątkowe w 
kwocie 48.542,20zł stanowią 0,38% wykonanych dochodów ogółem, a dochody 
bieżące w kwocie 12.560.252,76 zł to 99,62% dochodów ogółem. Przyczyną niskiego 
wskaźnika wykonania dochodów majątkowych, tj. 1,7% planu dochodów 
majątkowych, jest niewykonanie planu sprzedaży nieruchomości oraz brak 
pozyskania środków i dotacji na zadania inwestycyjne, które zostały zaplanowane do 
osiągnięcia w kwocie 2.859.000,00 zł. 
 
- zmniejszeniu uległy wpływy z dochodów własnych o 3,14% w porównaniu do 
analogicznego okresu roku poprzedniego, mimo że plan został wykonany w wyższym 
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o 6,5% procencie (wpływy z dochodów własnych w I pół.  
w 2003 r. - 2.765.675zł ; w 2004r. - 3.142.557zł; w 2005 r. - 2.772.153zł; w 2006 r. 
3.403.494,97zł, w 2007 r. – 4.229.193,47zł, w 2008 r. – 5.607.163,89zł, a w 2009 r. – 
5.430.771,79zł); powyższe spowodowane jest przede wszystkim mniejszymi 
wpływami z podatku rolnego i podatku od czynności cywilnoprawnych.  
 
- nadal obserwuje się utrzymanie zaległości na półrocze na dość wysokim poziomie 
tj. 728.740,97zł (w 2003r. 730.298zł, w 2004r. 730.625zł; w 2005r. 925.237zł w 
2006r. 805.518,67zł, w 2007r. 798 353,36zł, w 2008 r. 854.148,57zł), z tego głownie 
to podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych.  
 
- procentowy udział wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu państwa 
zmniejszył się z 13,7% do 13,3% w porównaniu do roku 2008 I półrocza; w 
poszczególnych latach plan i wykonanie przedstawia ło się następująco: 

- 2002r. plan 1.564.050zł wykonanie 580.118zł tj. 37,1%  
- 2003r. plan 2.104.970zł wykonanie 759.813zł tj. 36,1%  
- 2004r. plan 1.376.371zł wykonanie 551.287zł tj. 40,1%  
- 2005r. plan 1.528.331zł wykonanie 660.775zł tj. 43,2%  
- 2006r. plan 2.317.586,00z ł wykonanie 992.112,83 tj. 42,8% 
- 2007r. plan 2.819.876,00z ł wykonanie 1.390.817,27 tj. 49,3% 
- 2008r. plan 3.375.945,00 z ł, wykonanie 1.609.594,09 tj. 47,7% 
- 2009 r. plan 4.162.339,00z ł, wykonanie 1.677.954,59 tj. 40,3% 
 

Taka tendencja jest pozytywna, lecz niezadowalająca w związku z licznymi z roku na 
rok nowymi zadaniami  nakładanymi na gminę, gdyż na poziom wykonania tychże 
dochodów gmina nie ma wpływu.  
 
Ze wskaźnika wykonania dochodów ogółem tj. 46,0%  można wywnioskować 
wstępnie, że wynik ten jest bardziej zadowalający w porównaniu do roku 
poprzedniego, gdzie wskaźnik ten wynosił 41,9%.  
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2. Wydatki 
 

Plan wydatków po zmianach, w wysokości 32.938.327,81 zł, zrealizowano  
w wysokości 11.732.266,83 tj. w 35,6% i o 2,3% mniej niż w roku poprzednim 
(wydatki zrealizowane w analogicznym okresie roku poprzedniego 12.050.931,72 
tj.37,9%). Wydatki bieżące stanowią 93,39%, a wydatki majątkowe 6,61% wydatków 
ogółem. Wydatki ogółem z podziałem i w przeliczeniu na jednego mieszkańca (liczba 
mieszkańców 11.808)  zostały zrealizowane w kwotach w poszczególnych okresach 
jak poniżej : 

 
  Wydatki na 1 mieszkańca wg stanu  

na 30.06.2009r. na 30.06.2008r. na 30.06.2007r. 
Wydatki ogółem  
                w tym: 

993,59 1.046,18 885,02zł 

- wydatki majątkowe 65,66 187,11 120,64zł 
- wydatki bieżące 927,93 859,07 764,38zł 

 
Realizację wydatków w szczegółowości do rozdziału i paragrafu określa  

Tabela nr 2.7, w szczegółowości do działu z uwzględnieniem okresu 
porównywalnego z roku poprzedniego Tabela nr 2.8. 
 

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków oraz kwoty i % wykonania 
przedstawia się następująco: 

 
 

Dz. 
 

 
Wyszczególnienie 

 

Budżet na 
30.06.2009r. 

Wykonanie 
na 

30.06.2009r. 

% 
 wykon. 

Struk. udz. 
w wykon. 
budżetu 

% 
010  Rolnictwo i łowiectwo 4.564.247,81 433.917,05 9,51 3,7 
600  Transport i łączność 3.091.368,00 780.082,43 25,23 6,6 
700  Gospodarka mieszkaniowa 1.923.342,00 313.419,74 16,30 2,7 
710  Działalność usługowa 30.800,00 8.300,00 26,95 0,07 
750  Administracja publiczna 3.106.722,00 1.527.045,33 49,15 13,0 
751  Urzędy naczelnych organów 18.597,00 17.658,79 94,96 0,1 
754  Bezpieczeństwo publiczne 167.715,00 79.445,60 47,37 0,7 
756  Dochody od osób prawnych, 74.000,00 27.924,86 37,74 0,2 
757  Obsługa długu publicznego 326.321,00 7.652,84 2,35 0,06 
758  Różne rozliczenia 23.000,00 0,00 0,00 0,0 
801  Oświata i wychowanie 9.331.475,00 4.747.571,89 50,88 40,5 
851  Ochrona zdrowia 191.618,00 145.998,05 76,19 1,2 
852  Pomoc społeczna 4.816.992,00 2.115.524,70 43,92 18,0 
854  Edukacyjna opieka 122.588,00 8.700,00 7,10 0,1 
900  Gospodarka komunalna 2.086.902,00 420.774,95 20,16 3,6 
921  Kultura i ochrona 1.440.450,00 775.938,00 53,87 6,6 
926  Kultura fizyczna i sport 1.622.190,00 322.312,60 19,87 2,7 

Ogółem 32.938.327,81 11.732.266,83 35,62 100,00 
 

Strukturę wydatków w układzie wg działów, ze zróżnicowaniem na wydatki 
bieżące i majątkowe ujęto w Tabeli nr 2.9. 
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Informację o realizacji wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne ujęto  
w dalszej części, a zakres wydatków bieżących (wykonanie 10.956.951,05 zł 
tj.46,9% z planu 23.341.308,81) przedstawia się następująco: 
 

Dz.010 –Rolnictwo i łowiectwo Plan  
338.699,81zł  

Wykonanie 
298.625,05zł 

 tj. 88,17% 
Kwotę wykonania stanowią 2% odpisy od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, 
która została przekazana Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu oraz  wydatki na różne 
opłaty i składki i pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu rolnikom podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych w 
łącznej kwocie 284.598,17zł . 
 
 

Dz.600 -Transport i łączność Plan  
1.500.068,00 zł  

Wykonanie 
443.089,00 

tj.29,54 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na rozdzia ły: 
60011   Drogi publiczne krajowe 1.000,00 0,00 0,00% 

  4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 0,00 0,00% 

60014   Drogi publiczne powiatowe 3.000,00 2.198,84 73,29% 

  4430 Różne opłaty i składki 3.000,00 2.198,84 73,29% 

60016   Drogi publiczne gminne 699.668,00 359.273,81 51,35% 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.533,00 0,00 0,00% 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 735,00 0,00 0,00% 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51.500,00 10.613,36 20,61% 

  4270 Zakup usług remontowych 566.900,00 323.060,04 56,99% 

  4300 Zakup usług pozostałych 76.000,00 25.600,41 33,68% 

60017   Drogi wewnętrzne 796.400,00 81.616,35 10,25% 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 3.470,00 69,40% 

  4270 Zakup usług remontowych 719.400,00 78.146,35 10,86% 

 4300 Zakup usług pozostałych 72.000,00 0,00 0,00% 

Wykonanie powyższych wydatków stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego i za 
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym należącym do Powiatu Oleśnickiego, jak również 
wydatki na zakupy remontowe i nadzór inwestorski w związku z realizacją robót 
remontowych dotyczących dróg takich jak: droga gminna Cieśle – Sokołowice o długości 551 
mb, droga gminna Krzeczyn – Ligota Mała, Smolna – Nowa Ligota, Ligota Wielka, Świerzna. 
Ponadto poniesiono wydatki związane z odśnieżaniem ramach zimowego utrzymania dróg 
gminnych i wewnętrznych. 
Realizacje zadań inwestycyjnych z zakresu transport i łączności ujęto w dalszej części 
informacji. 
 

Dz.700 -Gospodarka mieszkaniowa 
 

Plan  
744.671,00zł  

Wykonanie 
228.109,55zł  

tj. 30,63 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 
70004   Różne jednostki obsługi gospodarki 17.000,00 955,13 5,62% 

    mieszkaniowej    
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 0,00 0,00% 

 4260 Zakup energii 12.000,00 955,13 7,96% 
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70005   Gospodarka gruntami i 727.671,00 227.154,42 31,22% 

    nieruchomościami       

 
3030 Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 
2.000,00 0,00 0,00% 

 4270 Zakup usług remontowych 353.315,00 68.545,33 19,40% 

  4300 Zakup usług pozostałych 251.000,00 150.779,29 60,07% 

  4430 Różne opłaty i składki 58.000,00 6,80 0,01% 

 4480 Podatek od nieruchomości 7.000,00 6.813,00 97,33% 

 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst. 70,00 0,00 0,00% 

 
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na 

rzecz os.fiz. 
34.286,00 1.010,00 2,95% 

Na kwotę wykonania składa się wartość przeprowadzonego remontu świetlicy wiejskiej w 
Wyszogrodzie oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa i remont dachu w budynku 
użyteczności publicznej w związku z jego adaptacją na przedszkole w Boguszycach, remont 
drzwi w świetlicach wiejskich w Smolnej i w Cieślach. Ponadto w okresie sprawozdawczym 
poniesiono wydatki związane ze zleconym sporządzeniem przez firmę urbanistyczną 
projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak 
również wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie  dotyczących sprzedaży 
nieruchomości, wykonane wyceny nieruchomości, wypłacone odszkodowania za przejęte 
działki pod drogi publiczne, zapłacony podatek od nieruchomości i pozostałe wydatki.  
Zadania inwestycyjne przedstawiono w dalszej części informacji. 
 

Dz.710 –Działalność usługowa Plan  
25.800,00zł  

Wykonanie 
8.300,00zł 
tj.32,17 % 

Kwotę wydatkowano na bieżące zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w 
Poniatowicach. 
 
 

Dz.750 – Administracja publiczna Plan  
3.063.722,00zł  

Wykonanie 
1.527.045,33zł 

 tj.49,84 % 
75011   Urzędy wojewódzkie 62.012,00 29.865,35 48,16% 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47.830,00 24.240,00 50,68% 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.350,00 3.660,25 43,84% 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.132,00 593,78 52,45% 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 0,00 0,00% 

 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00% 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.000,00 732,82 73,28% 

    telekomunikacyjnych telefonii st.       
  4740 Zakup materiałów papierniczych do 1.000,00 467,70 46,77% 

    sprzętu drukarskiego i urządzeń k.       

 4750 
Zakup akcesoriów komputerowych 
w tym programów i licencji 200,00 170,80 85,40% 

75022   Rady gmin (miast i miast na prawach 261.500,00 97.003,70 37,10% 

    powiatu)       
  3030 Różne wydatki na rzecz osób 181.000,00 88.552,32 48,92% 

    fizycznych       
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.500,00 30,00 0,35% 

  4300 Zakup usług pozostałych 65.000,00 4.954,91 7,62% 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.500,00 366,00 24,40% 

    telekomunikacyjnych telefonii kom.       
  4420 Podróże służbowe zagraniczne 2.000,00 0,00 0,00% 

  4430 Różne opłaty i składki 3.500,00 3.100,47 88,58% 
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75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach 2.698.812,00 1.371.710,32 50,83% 

    powiatu)       
 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.315,00 1.000,00 43,20% 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób 100.050,00 47.850,00 47,83% 

    fizycznych      
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.437.386,00 715.290,55 49,76% 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87.800,00 87.737,31 99,93% 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 231.452,00 123.890,69 53,53% 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 37.260,00 19.840,17 53,25% 

  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 30.000,00 11.333,00 37,78% 

    Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych      
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54.912,00 35.474,60 64,6% 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94.500,00 46.928,68 49,66% 

  4260 Zakup energii 52.000,00 29.262,48 56,27% 

  4270 Zakup usług remontowych 41.212,00 253,76 0,62% 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000,00 913,00 30,43% 

  4300 Zakup usług pozostałych 231.100,00 146.038,40 63,19% 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 11.437,00 4.896,88 42,82% 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 15.000,00 3.935,97 26,24% 

    telekomunikacyjnych telefonii kom.      
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 50.000,00 17.588,75 35,18% 

    telekomunikacyjnych telefonii st.      

 4390 
Zakup usług obejmujących  
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.000,00 0,00 0,00% 

  4410 Podróże służbowe krajowe 25.000,00 12.179,57 48,72% 

  4420 Podróże służbowe zagraniczne 2.000,00 0,00 0,00% 

 4430 Różne opłaty i składki 58.000,00 19.365,76 33,39 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 35.200,00 34.667,98 98,49% 

    świadczeń socjalnych      
 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1.000,00 300,00 30,00% 
  4700 Szkolenia pracowników niebędacych 21.188,00 6.996,00 33,02% 

    członkami korpusu służby cywilnej       
  4740 Zakup materiałów papierniczych do 15.000,00 723,52 4,82% 

    sprzętu drukarskiego i urządzeń ks.      
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 57.000,00 5.243,25 9,20% 

    tym programów i licencji       
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23.050,00 11.004,97 47,74% 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 0,00% 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.024,00 3.872,36 48,26% 

 4300 Zakup usług pozostałych 14.126,00 6.832,61 48,37% 

 4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 100,00% 

75095   Pozostała działalność 18.348,00 17.460,99 95,17% 

  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.700,00 1.812,99 67,15% 

4300 Zakup usług pozostałych 4.300,00 4.300,00 100,00% 

4430 Różne opłaty i składki 11.348,00 11.348,00 100,00% 

 Na kwotę wykonania w ramach działu 750 - Administracja publiczna składają się wydatki 
związane z realizacją zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej i zleconych 
gminie dotyczących wydawania dowodów osobistych i spraw wojskowych, wydatki związane z 
utrzymaniem i obsługą Rady Gminy, urzędu gminy i jednostek pomocniczych, jak również 
wydatki dotyczące promocji Gminy Oleśnica. 
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Dz.751 –Urzędy naczelne organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

Plan  
18.597,00zł 

Wykonanie 
17.658,79 zł  

tj.94,96% 
Plan wydatków przewiduje środki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne związane z 
aktualizacją stałego rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej i zleconych gminie. 
Ponadto kwotę wykonania stanowią wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem 
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 
 

Dz.754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

Plan  
86.715,00zł 

Wykonanie 
64.445,60zł  
tj. 74,32 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na rozdzia ły: 
75404  Komendy wojewódzkie Policji 10.500,00 10.084,90 96,05% 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.500,00 10.084,90 96,05% 

75412   Ochotnicze straże pożarne 72.515,00 54.000,00 74,47% 

  2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 72.515,00 54.000,00 74,47% 

    jednostek niezaliczanych do sektora       
75414   Obrona cywilna 1.000,00 300,30 30,03% 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 300,30 30,03% 

75495   Pozostała działalność 2.700,00 60,40 2,24% 

  4260 Zakup energii 2.700,00 60,40 2,24% 

Na wykonanie planu składają się wydatki poniesione na zakup trzech zestawów 
komputerowych  z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej  Policji w Oleśnicy, dotacja dla 
OSP z terenu Gminy, jak również wydatki związane zakupem latarek na cele obronne i wydatki 
związane z  zakupem wody na cele przeciwpożarowe. 
 

Dz.756 –Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

Plan  
74.000,00zł 

Wykonanie 
27.924,86zł 
tj. 37,74 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na prowizje za inkaso, koszty egzekucji 
administracyjnej i opłaty komornicze oraz inne związane z poborem podatków i opłat. 
 

Dz.757 -Obsługa długu publicznego Plan  
326.321,00zł 

Wykonanie 
7.652,84zł 

tj. 2,35% 
Wielkość wydatków poniesiono na regulację zobowiązań odsetkowych z tytułu zaciągniętych 
pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu. Pozostała część niewykonanych wydatków 
zabezpiecza wypłatę odsetek od wyemitowanych w 2005 i w 2008 roku obligacji serii A- F, 
jak również odsetki od pożyczek z WFOŚiGW za kolejne miesiące i prowizję bankową w 
związku z planowaną emisją nowych obligacji.  
 

Dz.758 -Różne rozliczenia Plan  
23.000,00 zł 

Wykonanie 
0,00 zł  

tj.0,0 % 
W toku wykonywania budżetu nie wystąpiła konieczność przeniesienia rezerwy na wydatki 
nie objęte planem. 
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Dz.801 –Oświata i wychowanie Plan  
9.289.425,00zł 

Wykonanie 
4.705.522,71 

tj. 50,65% 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 
80101   Szkoły podstawowe 5723451,60 2.847.582,14 49,75% 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 203.979,00 87.724,76 43,01% 

    wynagrodzeń    
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.315.722,00 1.598.266,59 48,20% 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 239.633,00 239.630,92 100,00% 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 590.886,00 287.473,73 48,65% 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 95.573,00 45.892,51 48,02% 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32.050,00 13.369,00 41,71% 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 214.726,60 75.735,65 35,27% 

  4240 Zakup pomocy naukowych, 33.160,00 8.488,45 25,60% 

    dydaktycznych i książek    
  4260 Zakup energii 367.058,00 193.845,30 52,81% 

  4270 Zakup usług remontowych 204.800,00 13.022,91 6,36% 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 5.300,00 894,50 16,88% 

  4300 Zakup usług pozostałych 86.467,00 61.596,41 71,24% 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3.859,00 956,99 24,80% 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 14.800,00 7.312,78 49,41% 

    telekomunikacyjnych telefonii    
  4410 Podróże służbowe krajowe 10.800,00 4.080,23 37,78% 

  4430 Różne opłaty i składki 9.291,00 5.887,00 63,36% 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 260.454,00 193.528,34 74,30% 

    świadczeń socjalnych    
  4700 Szkolenia pracowników niebędacych 4.693,00 1.280,00 27,27% 

    członkami korpusu służby cywilnej      
  4740 Zakup materiałów papierniczych do 7.900,00 695,15 8,80% 

    sprzętu drukarskiego i urządzeń    
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 22.300,00 7.900,92 35,43% 

    tym programów i licencji     
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach 503.702,00 284.060,33 56,39% 

    podstawowych       
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 30.819,00 15.029,42 48,77% 

    wynagrodzeń     
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 346.663,00 182.947,52 52,77% 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.266,00 24.262,71 99,99% 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61.284,00 33.580,69 54,80% 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 9.854,00 5.425,08 50,05% 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 551,00 0,00 0,00% 

  4240 Zakup pomocy naukowych, 3.500,00 0,00 0,00% 

    dydaktycznych i książek     
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 26.765,00 22.814,91 85,24% 

    świadczeń socjalnych      
80104   Przedszkola 217.262,00 105.856,72 48,72% 

  2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 100.000,00 45.893,27 45,89% 

    zadania bieżące realizowane na       
    podstawie porozumień (umów) między jst.       
 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.969,00 3.427,80 49,19% 
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91.733,00 44.030,80 48,00% 
 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.790,00 7.200,91 61,08% 
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 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.790,00 7.200,91 61,08% 
 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1.898,00 1.162,74 61,26% 

 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 4.872,00 4.141,20 85,00% 
80110 4120 Gimnazja 2.031.936,00 1.055.251,84 51,93% 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 10.996,00 1.000,00 9,09% 

    wynagrodzeń    
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.332.647,00 662.938,58 49,75% 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100.279,00 100.278,71 100,00% 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240.205,00 112.964,45 47,03% 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 38.364,00 17.945,16 46,78% 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.200,00 0,00 0,00% 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21.609,00 6.922,30 32,03% 

  4240 Zakup pomocy naukowych, 16.464,00 4.996,00 30,34% 

    dydaktycznych i książek    
  4260 Zakup energii 113.190,00 58.288,51 51,50% 

  4270 Zakup usług remontowych 10.290,00 158,60 1,54% 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 2.573,00 234,00 9,09% 

  4300 Zakup usług pozostałych 20.580,00 7.706,84 37,45% 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2.000,00 307,69 15,38% 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 5.000,00 1.447,55 28,95% 

    telekomunikacyjnych telefonii    
  4410 Podróże służbowe krajowe 10.000,00 6.604,96 66,05% 

  4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 0,00 0,00% 

  4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00% 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 88.580,00 66.830,00 75,45% 

    świadczeń socjalnych    
  4700 Szkolenia pracowników niebędacych 1.611,00 690,00 42,83% 

    członkami korpusu służby cywilnej     
  4740 Zakup materiałów papierniczych do 6.174,00 302,00 4,89% 

    sprzętu drukarskiego i urządzeń    
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 6.174,00 5.636,49 91,29% 

    tym programów i licencji     
80113   Dowożenie uczniów do szkół 722.404,00 372.149,65 51,52% 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16.607,00 7.497,61 45,15% 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.259,00 477,42 21,13% 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 108.511,00 56.492,50 52,06% 

  4300 Zakup usług pozostałych 595.027,00 307.682,12 51,71% 

80146   Dokształcanie i doskonalenie 39.443,00 16.379,75 41,53% 

    nauczycieli       

  

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego  

9.860,75 9.860,75 100,00% 

 
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 29.582,25 6.519,00 22,04% 
80195   Pozostała działalność 51.226,40 24.242,28 47,32% 

  

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 600,00 0,00 0,00% 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.148,40 0,00 0,00% 

4300 Zakup usług pozostałych 49.478,00 24.242,28 49,00% 

Największą kwotę wykonania wydatków w oświacie stanowią wynagrodzenia osobowe
pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, tj. 71,64% wszystkich wykonanych w 
oświacie wydatków bieżących. W ramach wydatków remontowych wykonano m.in.: naprawę 
drzwi, konserwację pieca c.o. i i oczyszczalni w SP we Wszechświętem, remont samochodu, 
konserwację pieca c.o. i urządzeń ksero w SP w Ligocie Małej, naprawę urządzenia ksero w 
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Gimnazjum Gminy Oleśnica. Odpisy na ZFŚS w łącznej kwocie 287.314,45 zł również 
stanowią znaczącą część wydatków ogółem poniesionych na oświatę i wychowanie w Gminie. 
W okresie sprawozdawczym wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i mieszkaniowe w  
wysokości 105.481,96 zł. 
Na dowożenie uczniów do szkół wydano kwotę 372.149,65 zł, a na dokształcanie i 
doskonalenie nauczycieli – 16.379,75zł. Na realizację zadania własnego w zakresie 
dofinansowania pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników zrealizowano wydatki w 
kwocie 24.242,28 zł. 
 

Zestawienie podstawowych informacji dotyczących szkół podstawowych i gimnazjum 
oraz wykonania planów finansowych na dzień 30 czerwca 2009 r. 

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 
Razem zatrudnieni  25 21 22 17 24 17 40 166 
Liczba uczniów  174 74 140 133 213 123 393 1250 
Wydatki  bieżące : 665.555,48 458.740,59 494.656,51 566.534,42 721.885,96 481.778,64 1.237.094,45 4.626.246,05 
w tym:         
 - płace i pochodne 481.493,13 343.026,70 343.976,06 411.222,14 528.892,45 361.263,72 894.126,90 3.364.001,10 
 - odpis na zfśs 42.225,00 36.222,75 38.802,78 26.282,50 44.407,42 32.544,00 66.830,00 287.314,45 
 - dowóz uczniów 39.574,02 13.422,73 54.445,35 34.567,38 33.574,40 15.673,80 177.462,61 368.720,29 
- pozostałe wydatki 102.263,33 66.068,41 57.432,32 94.462,40 115.011,69 72.297,12 98.674,94 606.210,21 
Udział w wydatkach 
płac, pochodnych i 
zfśs  78,69% 82,67% 77,38% 77,22% 79,42% 81,74% 77,68% 78,93% 
Koszt utrzymania  
1 ucznia 

3.825,03 6.199,20 3.533,26 4.259,66 3.389,13 3.916,90 3.147,82 3.701,00 

Wysokość subwencji oświatowej : 5.709.476,00 zł ; na 1 ucznia: 4 567,58 

 
Dz.851 -Ochrona zdrowia Plan  

179.668,00zł 
Wykonanie 
134.054,95 

tj. 74,61% 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na rozdzia ły: 
85121   Lecznictwo ambulatoryjne 13.000,00 13.000,00 100,00% 

  

2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej utworzonego przez jednostkę 
samorządu terytorialnego 

13.000,00 13.000,00 100,00% 

           
           
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 128.050,00 82.436,95 64,38% 

  2820 Dotacja celowa z budżetu na 26.000,00 6.000,00 0,00% 

    finansowanie lub dofinansowanie    
    zadań zleconych do realizacji stw.    
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.750,00 6.000,00 31,79% 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.250,00 23.556,87 47,31% 

 
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 

i książek 
1.300,00 281,00  

 4270 Zakup usług remontowych 16.000,00 13.948,22 0,00% 

  4300 Zakup usług pozostałych 37.250,00 32.337,56 86,23% 

  4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 313,30 0,00% 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących 2.000,00 0,00 69,00% 

    członkami korpusu służby cywilnej     
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85195   Pozostała działalność 38.618,00 38.618,00 100,00% 

  2810 Dotacja celowa z budżetu na 35.000,00 35.000,00 100,00% 

    
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji fund.      

 
4280 Zakup usług zdrowotnych 3.618,00 3.618,00 100,00% 

Na wykonanie wydatków w dziale 852 składają się kwoty dotyczące: dotacji podmiotowej 
udzielonej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na 
wymianę stolarki okiennej w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Ligocie Polskiej, dotacji celowej 
udzielona dla fundacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, 
jak również wydatków poniesionych w związku z wykonaniem badań medycznych dla seniorów 
z terenu Gminy. Ponadto dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 
terenie Gminy przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.in. takich jak: 
 - udzielono dotacji dla klubu sportowego na realizację zadania publicznego z zakresu 
organizacji i prowadzenia zajęć promujących dyscyplinę sportów walki dla dzieci młodzieży na 
terenie Gminy; 
 - wykonano w szkołach podstawowych programy edukacyjno-szkoleniowe „Trzeźwi kierowcy –
bezpieczne dzieci”; 
 - wystawiono spektakle profilaktyczne w szkołach gminnych, spektakle słowno-muzyczne w 
gimnazjum; 
 - wyremontowano i wyposażono w nowy sprzęt i urządzenia zabawowe place zabaw; 
 - zakupiono filmy edukacyjno-profilaktyczne z wykorzystaniem dla uczniów gminnego 
gimnazjum; 
 - zrealizowano poprzez psychoterapeutów program podstawowy dla osób uzależnionych, 
dyżury w punkcie konsultacyjnym w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Ligocie Polskiej, zajęcia 
socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych 
 - przeprowadzono warsztaty multimedialne dla uczniów szkół podstawowych. 
 
Szczegółowe wydatki zrealizowane ze środków uzyskanych za wydanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przedstawiono w dalszej części informacji. 

 
 

Dz.852 - Pomoc społeczna Plan  
4.816.992,00zł 

Wykonanie 
2.115.524,70zł  

tj.43,92 % 
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na zadania zlecone i na zadnia w łasne 
przedstawia się następująco : 

85202   Domy pomocy społecznej 97.000,00 36.229,71 37,35% 

  4330 Zakup usług przez jednostki 97.000,00 36.229,71 37,35% 

    samorządu terytorialnego od innych jst.       
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka 3.670.000,00 1.574.216,64 42,89% 

    alimentacyjna oraz składki na       
    ubezpieczenia emerytalne i rentowe ..       
  3110 Świadczenia społeczne 3.571.500,00 1.529.118,40 42,81% 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44.050,00 20.966,39 47,60% 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.950,00 2.889,42 97,95% 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26.200,00 10.689,70 40,80% 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.200,00 571,06 47,59% 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 536,71 17,89% 

  4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 4.920,85 49,21% 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.100,00 721,73 34,37% 

    telekomunikacyjnych telefonii    
  4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 
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  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1.500,00 1.125,00 75,00% 

    świadczeń socjalnych    

 4700 

Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 
 2.000,00 295,00 14,75% 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do 2.000,00 17,81 0,89% 

    sprzętu drukarskiego i urządzeń    
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 3.000,00 2.364,57 78,82% 

    tym programów i licencji     
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.000,00 6.688,07 44,59% 

    opłacane za osoby pobierające       
    niektóre świadczenia z pomocy...       
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.000,00 6.688,07 44,59% 

85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 269.000,00 123.862,68 46,05% 

    na ubezpieczenia emerytalne i rentowe      
  3110 Świadczenia społeczne 269.000,00 123.862,68 46,05% 

85215   Dodatki mieszkaniowe 90.000,00 25.032,08 27,81% 

  3110 Świadczenia społeczne 90.000,00 25.032,08 27,81% 

85219   Ośrodki pomocy społecznej 531.992,00 284.075,72 53,40% 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340.730,00 160.760,10 47,18% 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.632,00 21.631,20 100,00% 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57.000,00 28.221,88 49,51% 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 8.750,00 4.321,52 49,39% 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 1.000,00 40,00% 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 11.357,46 94,65% 

 4260 Zakup energii 5.150,00 877,96 17,05% 

 4270 Zakup usług zdrowotnych 40.000,00 38.213,91 95,53% 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 90,00 36,00% 

  4300 Zakup usług pozostałych 11.230,00 3.888,64 34,63% 

 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1.300,00 351,61 27,05% 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.100,00 1.164,10 55,43% 

    telekomunikacyjnych telefonii      

 4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za 
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20.000,00 7.139,28 35,70% 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 69,86 6,99% 

  4430 Różne opłaty i składki 380,00 1,22 0,32% 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 5.667,00 4.375,00 77,20% 

    świadczeń socjalnych      

 4700 
Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służb cywilnych 1.000,00 200,00 20,00% 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do 533,00 0,00 0,00% 

    sprzętu drukarskiego i urządzeń      
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 770,00 411,98 53,50% 

    tym programów i licencji      
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 5.000,00 0,00 0,00% 

    usługi opiekuńcze      
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 750,00 0,00 0,00% 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 0,00 0,00% 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 100,00 0,00 0,00% 

85295   Pozostała działalność 139.000,00 65.419,80 47,06% 

  3110 Świadczenia społeczne 127.000,00 65.419,80 51,51% 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 0,00 0,00% 

  4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 0,00 0,00% 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy realizuje zadania własne określone 
ustawami, jak również zadania zlecone. Te pierwsze w okresie sprawozdawczym wykonano na 
kwotę 471.220,91 zł, tj. 47,41% planu, z czego: 

1) zakupiono usługi o wartości 36.229,71 zł w związku ze skierowaniem 4 osób do domów 
pomocy społecznej; 

2) wypłacono zasiłki celowe i w naturze dla 32 rodzin na kwotę 15.077,00zł, zasiłki celowe 
specjalne dla 10 rodzin o wartości 5.107,00zł i zasiłki okresowe dla 61 rodzin na kwotę 
40.279,60zł; 

3) wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 46 rodzin o łącznej wartości 25.032,08zł. Ogółem 
wypłacono 206 dodatków mieszkaniowych, z tego użytkownikom mieszkań: gminnych –
9 dodatków na kwotę 1.491,30zł, spółdzielczych – 171 dodatków na kwotę 21.471,74zł i 
innych – 26 dodatków na kwotę 2.069,04zł; 

4) na utrzymanie GOPS wydano 284.075,72zł i są to głównie środki przeznaczone na 
płace, składki  ZUS, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz zakup usług 
pozostałych i remontowych związanych ze zmianą siedziby ośrodka; 

5) wydano 64.469,80zł środków własnych i środków DUW na dożywianie dzieci w 
szkołach w łącznej liczbie 216 uczniów. Udzielono również pomocy w formie zasiłku 
celowego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 5 rodzin na 
kwotę 950,00zł. 

Zadania zlecone natomiast zostały zrealizowane w 43,11%, tj. na kwotę 1.644.303,79zł. Na tę 
kwotę składają się następujące świadczenia: 

1) świadczenia rodzinne otrzymało 1.034 rodzin na kwotę 1.357.838,40zł; 
2) świadczenia z funduszu alimentacyjnego o wartości 171.280,00zł otrzymały 104 osoby; 
3) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacono za 10 osób na kwotę 

6.966,70zł; 
4) pozostałe wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i środków z funduszu 

alimentacyjnego wyniosły 38.131,54zł; 
5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 33 osoby pobierające świadczenia z 

pomocy społecznej i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 6.688,07zł; 
6) zasiłki stałe wypłacono dla 30 osób w kwocie 63.399,08zł. 

 
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan  

122.588,00zł 
Wykonanie 
8.700,00zł 

tj.7,10% 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na rozdzia ły : 
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy 23.000,00 3.000,00 13,04% 

    
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a 
także szkolenia młodzieży      

  4300 Zakup usług pozostałych 23.000,00 3.000,00 13,04% 

85415   Pomoc materialna dla uczniów 51.038,00 4.560,00 5,72% 

  3240 Stypendia dla uczniów 51.793,00 5.700,00 11,01% 

 3260 Inne formy pomocy dla uczniów  47.795,00 0,00 0,00% 

Kwotę wykonania stanowią wypłacone najlepszym uczniom szkół gminnych stypendia za 
osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce. Pozostałą niewykonaną kwotę stanowią planowane 
wydatki związane realizacją zadań z zakresu przyznawania pomocy materialnej uczniom w 
formie stypendiów szkolnych na podstawie ustawy o systemie oświaty. 
 

Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

Plan  
983.402,00 zł 

Wykonanie 
419.515,17zł 

tj.42,66% 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na rozdzia ły: 
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8.500,00 1.301,00 15,31% 
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  4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 0,00 0,00% 

  4430 Różne opłaty i składki 3.500,00 1.301,00 37,17% 

90003   Oczyszczanie miast i wsi 264.652,00 98.052,93 37,05% 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 0,00 0,00% 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0,00% 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 1.000,00 20,00% 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58.652,00 0,00 0,00% 

 4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 366,00 36,60% 

  4300 Zakup usług pozostałych 199.000,00 96.686,93 48,59% 

90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 93.250,00 12.786,50 13,71% 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000,00 0,00 0,00% 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 0,00 0,00% 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 0,00 0,00% 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 0,00 0,00% 

  4300 Zakup usług pozostałych 85.000,00 12.786,50 15,04% 

90008 
  

Ochrona różnorodności biologicznej i 
krajobrazu 

2.000,00 0,00 0,00% 

 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 0,00 0,00% 

90013   Schroniska dla zwierząt 60.000,00 55.958,76 93,26% 

  4300 Zakup usług pozostałych 60.000,00 55.958,76 93,26% 

90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 555.000,00 251.415,98 45,30% 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 0,00 0,00% 

  4260 Zakup energii 400.000,00 193.602,38 48,40% 

  4270 Zakup usług remontowych 150.000,00 57.813,60 38,54% 

Kwotę wykonania stanowią wydatki poniesione na: opłatę za korzystanie ze środowiska, 
usuwanie dzikich wysypisk, obsługę selektywnej zbiórki odpadów, wywóz odpadów 
komunalnych, wycinkę drzew i krzewów oraz wyłapywanie bezdomnych psów na terenie Gminy 
i zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia dróg. Ponadto zrealizowano 
wydatki dotyczące utrzymania i eksploatacji oświetlenia drogowego. 
Wykorzystanie dotacji i zadania inwestycyjne dotyczące działu 900 ujęto w części „Inwestycje i 
zakupy inwestycyjne”. 
 

Dz.921 -Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

Plan  
1.440.450,00zł 

Wykonanie 
775.938,00zł 

tj.53,87 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na rozdzia ły : 
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.351.100,00 731.846,00 54,17% 

  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 1.351.100,00 731.846,00 54,17% 

    samorządowej instytucji kultury       
92116   Biblioteki 81.400,00 44.092,00 54,17% 

  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 81.400,00 44.092,00 54,17% 

    samorządowej instytucji kultury       
92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7.950,00 0,00 0,00% 

  

2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie prac remontowych i 
konserwatorskich obiektów zabytkowych 
przekazane jednostkom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych 

7.950,00 0,00 0,00% 

           
Wykonanie powyższych wydatków stanowią dotacje podmiotowe przekazane z budżetu Gminy 
dla Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Boguszycach na realizację zadań statutowych 
instytucji kultury oraz środki przekazane na utrzymanie biblioteki. 
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Dz.926 -Kultura fizyczna i sport Plan  
324.190,00zł 

Wykonanie 
174.844,50 zł  

tj. 53,93 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na rozdzia ły: 
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i 319.190,00 172.894,50 54,17% 

    sportu       
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 319.190,00 172.894,50 54,17% 

    samorządowej instytucji kultury       
92695   Pozostała działalność 5.000,00 1.950,00 39,00% 

  3040 Nagrody o charakterze szczególnym 5.000,00 1.950,00 39,00% 

    niezaliczone do wynagrodzeń       
Na wykonanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu składa się przekazana dotacja 
podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań dotyczących sportu i nagrody 
pieniężne wypłacone najlepszym sportowcom z terenu Gminy za osiągnięcie wysokich 
wyników. 

 
Poniższy wykres kołowy przedstawia kwotowe wykonanie wydatków bieżących w 
poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. 
 

 
 

Z analizy powyższego wykresu nasuwa się wniosek, iż największy udział w 
wykonaniu wszystkich wydatków bieżących budżetu ma realizacja wydatków 
dotyczących oświaty i wychowania i stanowi aż 42,95% wydatków bieżących ogółem. 
W następnej kolejności wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej mają istotny 
wpływ na wykonanie wydatków bieżących ze względu na ich kwotowy udział w 
wykonaniu. Natomiast plan działu 758 – Różne rozliczenia nie został wykonany,  
gdyż w okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba przeniesienia rezerwy na 
wydatki nie objęte planem, jak również nie było konieczności wypłaty żołnierzom i 
funkcjonariuszom należności pieniężnych i innych świadczeń określonych 
właściwymi przepisami. 
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Analizując wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu procentowego wykonania w 
stosunku do planu to sytuacja przedstawia się jak poniżej: 
 

 
 

Rozpatrując w ten sposób realizację budżetu sytuacja wygląda nieco inaczej i 
widać, że w największym stopniu w stosunku do planu wykonane zosta ły wydatki 
bieżące dotyczące działu 751 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, głównie z powodu 100-procentowej 
realizacji wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów pos łów 
do Parlamentu Europejskiego. Na drugim miejscu pod względem %-owego 
wykonania znajduje się dział 010, tj. Rolnictwo i łowiectwo. Powodem tak wysokiej 
realizacji jest wykorzystanie w 99,72% dotacji otrzymanej z budżetu państwa na 
realizację wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych gminie, a dotyczących 
zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej. W dalszej kolejności w dużym stopniu 
wykonano wydatki z zakresu ochrony zdrowia (74,61%) oraz bezpiecze ństwa 
publicznego i ochrony przeciwpożarowej (74,32%). 
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3. Wydatki ze środków alkoholowych  

 
Dział 851 Rozdział 85154 
 
§ 2820 – dotacje celowe dla stowarzyszeń – razem 6.000,00 zł, w tym: 
      -     dotacja dla klubu sportowego „DOSAN” – 6.000,00 zł. 
     
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – razem 6.000,00 zł, w tym: 

- wynagrodzenie dla psychoterapeuty za realizację dodatkowych godzin 
programu podstawowego dla osób uzależnionych od alkoholu – 2.000,00 zł; 

- za realizację programu profilaktycznego przez ks. Wies ława Cieplika dla 
mieszkańców parafii w Ostrowinie – 3.500,00 zł; 

- wynagrodzenie dla psychoterapeuty za pe łnienie dyżuru w punkcie 
konsultacyjnym w  Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Ligocie Polskiej  – 150,00 zł; 

- wynagrodzenie za posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – 350,00 zł.    

 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – razem 23.556,87 zł, w tym: 

- ½ zestawu materiałów piśmienniczych kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”  – 
1.220,00 zł; 

- 2 stoły do ping-ponga dla SP w Ligocie Polskiej i 1 stół dla świetlicy we 
Wszechświętem  – 2.975,00 zł; 

- 1 stół do ping-ponga dla świetlicy w Bogusławicach – 935,00 zł; 
- regały i szafki na sprzęt sportowy dla świetlicy w Brzezince – 3.745,40 zł; 
- 1 stół do ping-ponga dla świetlicy w Gręboszycach – 935,00 zł; 
- tablica o zakazie spożywania alkoholu na placu zabaw w Cieślach – 48,80 zł; 
- stroje sportowe dla świetlicy w Bogusławicach – 2.700,00; 
- nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie „Poradnik dla najmłodszych” – 

500,00 zł; 
- filmy edukacyjno-profilaktyczne na DVD dla Gimnazjum – 292,79 zł; 
- odtwarzacz DVD dla świetlicy w Brzezince – 368,29 zł; 
- antena wraz z przewodami i uchwytami dla świetlicy w Brzezince – 126,10 zł; 
- aparat cyfrowy dla świetlicy w Brzezince – 486,78 zł; 
- woda mineralna dla uczestników IV Oleśnickiego Rajdu Powiatowego – 

300,12 zł; 
- 2 stoły do ping-ponga dla SP w Sokołowicach – 2.400,00 zł; 
- kotwy do elementów placu zabaw w Brzezince – 4.556,94 zł; 
- piaskownica na plac zabaw w Bystrem – 1.685,65 zł; 
- zestaw książek dla przedszkola we Wszechświętem – 281,00 zł. 

 
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – razem 281,00 zł, 
w tym: 

- zestaw książek dla przedszkola w Boguszycach – 281,00 zł. 
 

§ 4270 – zakup usług remontowych – razem 13.948,22 zł, w tym: 
- remont placów zabaw – 10.748,22 zł; 
- remont ogrodzenia placu zabaw w Brzezince – 3.200,00 zł.    

 
§ 4300 – zakup usług pozostałych – razem 32.337,56 zł, w tym: 
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- wykonanie programu edukacyjno-szkoleniowego „Trzeźwi kierowcy-
bezpieczne dzieci” w szkołach podstawowych – 4.900,00 zł; 

- wystawienie spektakli profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum  
–  6.669,97 zł; 

- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach 
środowiskowych – 10.170,00 zł; 

- przeprowadzenie warsztatów multimedialnych dla uczniów  szkó ł 
podstawowych – 2.100,00 zł; 

- wykonanie spektaklu słowno-muzycznego w gimnazjum – 1.500,00 zł; 
- ogłoszenie otwartych konkursów ofert w lokalnej gazecie   – 1.220,00 zł; 
- przewóz kibiców i sympatyków klubu sportowego Śląsk Wrocław z terenu 

gminy na mecze do Wrocławia – 2.568,00 zł; 
- przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej gimnazjum na temat 

przemocy w szkole – 900,00 zł; 
- przewóz uczniów ze szkoły w Ligocie Małej do Kłodzka na finał 

Dolnośląskiego Przeglądu Teatrów Szkolnych „F-Art.” – 629,99 zł; 
- przewóz dzieci ze wsi Ligota Polska na kąpielisko „Atol” w Oleśnicy – 299,60 

zł; 
- szkolenie członków GKRPAL – 1.380,00 zł. 
  

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – razem 313,30 zł, w tym: 
       -    delegacje członków GKRPAL – 313,30 zł. 
 
§ 4700 – szkolenie pracowników – razem 0,00 zł. 
 
§ 6060 – zakupy inwestycyjne – razem 11.943,10 zł, w tym: 

- ogrodzenie placu zabaw w Smolnej – 4.200,00 zł; 
- wyposażenie placu zabaw w Smolnej -zjazd na linie – 7.743,10 zł.  

 
 

           
II) Łączne wydatki za I półrocze – 94.380,05 zł 
III) Planowane wydatki na 2009 rok – 140.000,00 zł 
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4. Wynik i sytuacja finansowa  
 

Uzyskany poziom wykonania planowanych dochodów budżetowych  
i wydatków wskazuje na dodatni wynik finansowy w wysokości 876.528,13zł.  
W latach ubiegłych były to wyniki: ujemny w 2008 r. – 341.426,88zł, dodatni w 2007r. 
– 1.481.760,86zł, dodatni w 2006r. - 1.451.262,32zł; ujemny w 2005r.  
tj.104.565,00zł, dodatni w 2004r. tj. 1.367.570,00zł oraz dodatni w 2003r.  tj. 
1.486.475,00zł. 

Wielkość zobowiązań finansowych długoterminowych z tytułu pożyczek w 
wysokości 333.000,00zł na budowę sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z 
urządzeniami budowlanymi w m. Smardzów, 42.000,00zł na modernizację sieci 
wodociągowej w m. Cieśle-Sokołowice, Bystre- Nieciszów i 65.000,00zł na zakup 
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Ole śnica z WFOŚiGW 
we Wrocławiu oraz wyemitowane obligacje serii A-F w kwocie łącznej 3.500.000,00zł 
stanowią 31,25% wykonanych dochodów okresu sprawozdawczego (w porównaniu 
do półrocza roku poprzedniego było to 23,06%), co stanowi dopuszczalny wskaźnik.  

W okresie sprawozdawczym odnotowano mało zadowalający poziom 
wykonania dochodów  z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w których 
gmina ma udział (PIT i CIT) i wyniósł on 1.677.954,59zł tj. 40,31%  planu, mimo że 
stanowi 104,25% kwoty wykonanej w analogicznym okresie roku poprzedniego (rok 
2008 – 1.609.594,09zł tj. 47,7%, rok 2007 – 1.390.817,27zł tj. 49,3%, rok 2006 - 
992.112.83zł tj.42,8%, rok 2005 - 660,775,00zł tj.43,2%, a w roku 2004 - 551.287 tj. 
40,1%). Plan w zakresie tych dochodów może być niewykonany z powodu 
ogólnokrajowego kryzysu gospodarczego, który dotyka wszystkie gminy w Polsce.  
Mniejsze wpływy z tytułu podatków dochodowych do budżetu państwa oznaczają 
jednocześnie mniejsze dochody w budżecie Gminy i mimo obaw co do mniejszego - 
niż planowano - wykonania na poziom realizacji tych dochodów, które w strukturze 
dochodów stanowią 13,31% (w 2008 r. – 13,75%, w 2007 – 11,9%; w 2006 9,6%; w 
roku 2005 - 7,7%; w 2004 było to 6,4%, ) gmina nie ma wpływu, gdyż są one 
realizowane przez aparat skarbowy, a jak wskazuje współczynnik, są jednym z 
najważniejszych dochodów budżetu gminy.  

Brak realizacji w 100% dochodów z określonych tytułów powoduje mało 
komfortową sytuacją dla gminy, a dodatkowo zaplanowane pokrycie deficytu budżetu 
może oznaczać że, by zachować właściwe proporcje i wskaźniki, gmina zmuszona 
będzie ograniczyć pewne wydatki w II półroczu 2009 r., by nie zadłużać się 
nadmiernie.  

Analizując wykonanie wydatków budżetowych, które mają znaczący wpływ na 
występującą nadwyżkę w bieżącym okresie sprawozdawczym, zauważa się, że w 
stosunku do półrocza roku poprzedniego wykonanie wydatków inwestycyjnych i 
wydatków na zakupy inwestycyjne spadło o 64,12% (w roku 2009 – 760.315,78zł, a 
w 2008r. 2.119.303,82zł). Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne 
stanowią 98,06% wykonanych wydatków majątkowych. Obok wydatków 
inwestycyjnych wzrosło również wykonanie wydatków bieżących, które stanowi 
46,9% planu. Nakładane jednak na gminę ustawami nowe zadania powodują z roku 
na rok wzrost wydatków bieżących budżetu, a to w dalszej kolejności sprawia, że 
Gmina dysponuje coraz to mniejszymi środkami własnymi na realizację rozwojowych 
inwestycji w Gminie, dlatego często musi sięgać po zewnętrzne źródła finansowania. 
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IV) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE  
 

Udział wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne  
w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 6,48%, w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego jest on niższy. Wskaźnik wykonania 8,1% 
mimo, iż jest niższy w stosunku do roku ubiegłego (w roku ubiegłym 20,9%) 
spowodowany jest realizacją najważniejszych zadań inwestycyjnych w II półroczu 
roku bieżącego. 

Plan wydatków przeznaczony na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych  
w wysokości 9.408.405,00zł w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego (w 2008 
wynosił 10.137.430,00zł, w 2007r. wynosił 9.142.600,00zł; 2006 wynosił 
6.979.700,00zł; 2005 wynosił 7.013.071,00zł; 2004 wynosił 5.209.905,00zł w 2003 
wynosił 4.329.560,00zł  a w 2002r. - 2.358.960,00zł) jest niższy o 7,19% na bieżący 
rok. W okresie sprawozdawczym plan omawianych wydatków zwiększono o kwotę 
519.405,00zł (plan w uchwale budżetowej z 28 grudnia 2007r. wynosił 
8.889.000,00zł). 
 

W łącznej kwocie planowanych środków finansowych 9.408.405,00zł udział 
mają : 
 
-środki własne 2.962.527,00zł  
-pożyczki i obligacje 4.725.878,00zł  
-inne źródła 1.720.000,00zł  
 -dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych  54.000,00zł  

- dotacja ANR 300.000,00zł  
- dotacje z WFOŚiGW 700.000,00zł  

  - dotacja z budżetu państwa i z Województwa 
Dolnośląskiego na zadanie „budowa kompleksu 
sportowego Moje Boisko – ORLIK 2012” 

666.000,00zł  

 
Kierunki działalności inwestycyjnej wydatkowane w okresie sprawozdawczym 

przypadają na: 
 

 Wydatki poniesione % wykonania planu 
WYDATKI INWESTYCYJNE  
w tym na działy : 616.302,28 7,11    
010. Rolnictwo łowiectwo 124.292,00 2,95    
600.Transport i łączność 336.993,43 23,38    
700. Gospodarka mieszkaniowa 85.310,19 8,23    
900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.239,78 0,16    
926. Kultura fizyczna i sport 68.466,88 5,62 
 
 

  

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 
w tym na działy: 144.013,50 19,44    
801. Oświata i wychowanie 42.049,18 100,00 
851.Ochrona zdrowia 11.943,10 99,94    
900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20,00 0,05 
926. Kultura fizyczna i sport 79.001,22 98,75 
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W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne i na zakupy 
inwestycyjne m.in. na zadania jak poniżej: 

Nazwa zadania inwestycyjnego % wykonania wydatków 
i zakupów 

inwestycyjnych ogółem 

Wydatek w gr 

- budowa sieci wodociągowej w m. Ligota Mała 6,97 53.020,00 
- modernizacja SUW w M. Zarzysko 4,81 36.600,00 
- przebudowa drogi wewnętrznej Zimnica-L. Mała z 
masy mineralno-asfaltowej o długości 316 mb 

11,59 88.132,30 

- przebudowa drogi wewnętrznej w Poniatowicach za 
przejazdem z masy mineralno-asfaltowej o długości 
210 mb 

10,54 80.113,54 

- przebudowa drogi wewnętrznej w Sokołowicach nr 
37-45 z masy mineralno asfaltowej o długości 140 mb 

9,86 74.982,03 

- przebudowa drogi wewnętrznej w Ligocie Małej – 
Bachryj z masy mineralno-asfaltowej o długości 200 
mb 

10,45 79.803,13 

- budowa świetlicy wiejskiej w Jenkowicach (głównie 
prace rozbiórkowe) 

10,34 78.616,29 

- budowa szatni dla sportowców w Zarzysku 3,94 30.000,00 
- budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – 
ORLIK 2012” (m.in. dokumentacja projektowa) 

5,06 38.466,88 

- zakup urządzeń sieci wodociągowej i instalacji 
kanalizacyjnej 

1,45 11.000,00 

- zakup busa dla SP w Ligocie Polskiej 5,53 42.049,18 
- zakup wyposażenia placów zabaw 1,57 11.943,10 
- zakup placów zabaw do miejscowości Brzezinka, 
Wszechświęte, Boguszyce 

10,39 79.001,22 

 
Zaangażowanie środków pieniężnych w I półroczu wyniosło 760.315,78 zł tj. 

8,1%  planu na 2009 rok (w 2008 r. – 20,9%, w roku 2007 9,18%, w roku 2006 
13,96%,  w 2005 było to 15,6%, w 2004 - 22,5%, a w 2003 -18,5%). Realizacja 
pozostałych zadań inwestycyjnych przypada na II pó łrocze roku budżetowego.  

Z pewnością na podkreślenie zasługuje podjęcie w bieżącym roku takich 
przedsięwzięć inwestycyjnych jak budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
oczyszczalnią ścieków w miejscowości Bystre, na którą Gmina w większej części 
otrzyma pożyczkę i dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu, budowa świetlicy wiejskiej w 
Jenkowicach na łączną kwotę 1.436.307,25zł (w 2009 r. – 730.833,79zł a 2010 r. – 
705.473,46zł) z przewidywanym terminem realizacji I etapu do 15 grudnia 2009 r. 
oraz budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” o wartości 
1.147.075,22zł z terminem realizacji do 30 sierpnia bieżącego roku. 
 
Szczegółową realizację poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych określa 
Tabela nr 3. 
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V) DOTACJE 
 

W okresie sprawozdawczym udzielono 2 dotacji dla podmiotów niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych oraz dla 8 jednostek z sektora finansów publicznych 
co przedstawiono w układzie tabelarycznym wraz z podstawowymi informacjami. 

 

L.p Nazwa podmiotu dotowanego Rodzaj dotacji i zadania 
dotowanego 

Kwota 
dotacji w zł 

Klasyfikacja 
wydatku 

(rozdział §) 

1 

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Oleśnicy 

dotacja celowa na 
dofinansowanie zakupu 
samochodu rozpoznawczo-
ratowniczego 

15.000,00 75411§6300 

2 Ochotnicza Straż Pożarna w 
Ligocie Polskiej  

dotacja podmiotowa na ochronę 
przeciwpożarowa  54.000,00 75412§2580 

3 Powiat Oleśnicki dotacja celowa na dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli 9.860,75 80146§2320 

4 

Fundacja na Rzecz Profilaktyki i 
Rehabilitacji Dzieci z Wadami 
Postawy i Uszkodzeniami 
Narządu Ruchu w Oleśnicy 

dotacja celowa na ochronę i 
promocję zdrowia 35.000,00 85195§2810 

5 Klub Sportowy DOSAN w 
Ligocie Małej 

dotacja celowa na organizację 
zajęć sportowych 6.000,00 85154§2820 

6 
Miasto Oleśnica dotacja celowa na wychowanie 

przedszkolne dzieci z gminy 
(zwrot dotacji) 

45.893,27 80104§2310 

7 

Samodzielny Zespół 
Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Oleśnicy 

dotacja podmiotowa na wymianę 
stolarki okiennej w Wiejskim 
Ośrodku Zdrowia w Ligocie 
Polskiej 

13.000,00 85121§2560 

8 Gminny Ośrodek Kultury z 
siedzibą w Boguszycach 

dotacja podmiotowa na 
upowszechnianie kultury 731.846,00 92109§2480 

9 Gminny Ośrodek Kultury z 
siedzibą w Boguszycach 

dotacja podmiotowa na 
prowadzenie biblioteki 44.092,00 92116§2480 

10 
Gminny Ośrodek Kultury z 
siedzibą w Boguszycach 

dotacja podmiotowa na zadania 
z zakresu kultury fizycznej i 
sportu 

172.894,50 92605§2480 

R a z e m : 1.127.586,52  
 

 
Kierunki wydatków sfinansowanych dotacją celową na zadania z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej dla OSP funkcjonujących na terenie gminy ujęto  
w  Tabeli nr 2.10.  

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - 
Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Boguszycach dla, której Gmina Oleśnica 
jest organizatorem przedstawiono w za łączniku nr 2 do zarządzenia 
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VI) PRZYCHODY I ROZCHODY   
 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu przedstawiono  
w układzie tabelarycznym wraz z podstawowymi wartościami budżetu. 
 

Wyszczególnienie Plan na 
30.06.2009 r. 

Wykonanie na 
30.06.2009 r. 

% wykonania 
planu 

A. Dochody 27 438 327,81 12 608 794,96 
 

45,95 

B. Wydatki (B1+B2) 32 938 327,81 11 732 266,83 35,62 
   B.1  Wydatki bieżące 
 

23 341 308,81 10 956 951,05 46,94 

   B.2  Wydatki majątkowe 
 

9 597 019,00 775 315,78 8,08 

C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) 
 

- 5 500 000,00 876 528,13 -15,94 

D. Finansowanie (D1-D2) 
 

5 500 000,00 2 847 160,35 51,77 

 D.1 Przychody ogółem z tego: 5 833 000,00 2 847 160,35 48,81 
       D11. kredyty i pożyczki 
 

2 590 000,00 0,00 0,00 

       D13. nadwyżka z lat ubiegłych  
       w tym: 

0,00 0,00  

       D131. środki na pokrycie deficytu 
 0,00 0,00  

       D15. Obligacje jednostek samorządu 
terytorialnego oraz związków 
komunalnych 

2 910 000,00 0,00 
 

0,00 

       D17. inne źródła  
       w tym: 

333 000,00 2 847 160,35 855,00 

       D171. Środki na pokrycie deficytu 
 0,00 0,00 0,00 

 D.2 Rozchody ogółem z tego: 
 

83 000,00 
0,00 

0,00 

        D21. Spłaty kredytów i pożyczek 
 

83 000,00 0,00 0,00 

        D24. Wykup obligacji                         
samorządowych 

250 000,00 0,00 0,00 

 
W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych spłat rat pożyczek lub wykupów 
obligacji oraz nie zaciągnięto nowych pożyczek i nie wyemitowano nowych obligacji. I 
półrocze roku 2009 zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 876.528,13 zł 
głównie z takiego powodu, że realizacja najważniejszych przedsięwzięć 
inwestycyjnych nastąpi w II półroczu roku budżetowego. 

 



 

32 
 

VII) 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 i wyniosły w okresie I półrocza br. 
265.577,60. Uwzględniając wielkość środków finansowych (wpływy i saldo środków 
na rachunku bankowym), łączna kwota dyspozycyjna to 1.547.311,65zł (dla 
porównania w ubiegłym półroczu było to  1.664.075,46zł), z której wydatkowano : 
- 39.500,00zł tj.65,83% planu na dotacje przekazane na realizację zadań 

bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych; 
- 1.142,77zł tj. 19,03% na zakup materiałów i wyposażenia; 
- 473.500,00zł tj.98,02% na dotację na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, tj. na cele służące ochronie 
środowiska w gminie takich jak budowa przydomowych oczyszczalni oraz 
rozbudowę sieci wodociągowej  oraz innych zgodnie z uchwałą Nr VII/26/07 Rady 
Gminy Oleśnica z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zadań 
dofinansowywanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej  w Gminie Oleśnica.  

Ogółem na kwotę 513.000,00zł z GFOŚiGW dofinansowano na terenie Gminy: 
1) budowę 67 biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków; 
2) rozbudowę 1.876,56 metrów bieżących gminnej sieci wodociągowej; 
3) termomodernizację jednego budynku; 
4) utylizację azbestu pochodzącego z rozbiórki dachu o powierzchni 1915m2; 
5) zakup i montaż 4 kotłów wykorzystujących OZE. 

Pozostałą kwotę stanowią środki na rachunku funduszu, z czego kwota 500.000,00z ł 
jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
„modernizacja SUW w m. Zarzysko” i kwota 500.000,00z ł na zadanie „budowa SUW 
dla miejscowości Brzezinka i Ostrowina”. 

 
Informację z realizacji przychodów i wydatków określa Tabela nr 4.1.  

 
2. Dochody własne szkół będących jednostkami budżetowymi 

Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe 
mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale 
przez organ stanowiący j.s.t.. Dochody te  zostały określone 28 listopada 2008 r. 
uchwałą Nr XXVIII/127/08 Rady Gminy Oleśnica. 

Plan po zmianach dochodów własnych 7 jednostek oświatowych na 30.06.br 
wynosił 165.300,00zł i został zrealizowany w 70,34%. Ze zgromadzonej kwoty 
wydatkowano 44.332,35 zł przeznaczając środki na: 

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.841,69zł; 
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 476,90zł; 
- zakup środków żywności – 7.039,50zł; 
- zakup usług remontowych – 2.709,62zł; 
- zakup usług pozostałych – 3.264,64zł.  

Pozostałą łączną kwotę 71.941,59zł stanowią środki na rachunku dochodów 
poszczególnych jednostek.  
Informację z realizacji przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek 
budżetowych  i kierunki wydatków określa Tabela nr 4.2. 
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VIII) ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 
 

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

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

 
Łączna wielkość zamówień publicznych  
    w tym udzielone w trybie : 

1.199.272,52 zł 

 - przetarg nieograniczony 100,00% 1.199.272,52 
 

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

 

600.Transport i łączność 26,93% 
32,29% 

323.024,50 
387.202,39 

700. Gospodarka mieszkaniowa 7,47% 89.607,30 
801. Oświata i wychowanie 16,06% 192.607,31 
852. Pomoc społeczna 5,02% 60.209,80 
900. Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

5,89% 
 

70.620,00 
 

926. Kultura fizyczna i sport 6,34% 76.001,22 
 

 
Tryb udzielania i rodzaje zamówień przedstawiono w Tabeli nr 5. 
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IX) UPOWAŻNIENIA 
 
Zgodnie z uchwałą Nr XXX/137/08 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 

2008 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2009 wójt został upoważniony do: 
1) zaciągania zobowiązań : 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do 
wysokości określonej w załączniku nr 7.1, 

b) 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 wy łączeniem: 
a) przeniesień wydatków między działami, 
b) zmian kwot wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;  

3) 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; 

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

5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 
pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu gminy do 
wysokości ustalonego limitu. 
 

 
W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2009 r. wójt 12 razy lokował wolne 

środki w różnych wysokościach na rachunkach bankowych w banku prowadzącym 
bankową obsługę budżetu (były to lokaty każdorazowo oprocentowane według 
zmiennej stopy procentowej, każdorazowo negocjowanej w  BS w Oleśnicy).  

W wyniku powyższych działań w okresie sprawozdawczym pozyskano z tytułu 
wypłaconych odsetek od lokat kwotę 32.560,01zł, tj. 95,24% planu.         
 

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

 
Z upoważnienia rady do dokonywania zmian w planie wydatków w 2009 roku 

Wójt Gminy skorzystał wydając 7 zarządzeń dokonując zmian w budżecie, ale  
i zarazem budżetu, co przedstawiono w Tabeli nr 6. 
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