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I. WPROWADZENIE 
 
Uchwała Nr XXI/149/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 stycznia 2005 roku  

w sprawie budżetu gminy na rok 2005 określiła wielkość dochodów  na kwotę 
20.855.594 zł i wydatków na kwotę 23.523.594 zł oraz deficyt budżetu na kwotę 
2.668.000 zł 
 

W wyniku zmian źródeł zasilania zewnętrznego oraz zwiększenia dochodów  
własnych w ciągu I półrocza, budżet gminy po zmianach przedstawia się 
następująco: 
 
-dochody ....................................................................................... 17.744.610 zł, 
-wydatki ......................................................................................... 22.834.610 zł, 
-deficyt budżetu ............................................................................ 5.090.000 zł. 
 

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

 

Dział Wyszczególnienie 
Dochody wg 
uchwały z 
18.012005 

Dochody po 
zmianach na 
30.06.2005 

Zmiana (+/-) 
 

600 Transport i łączność  0 454 335 454 335 
700 Gospodarka mieszkaniowa  1 103 800 709 127 -394 673 
750 Administracja publiczna  69 938 75 688 5 750 
756 Dochody od osób 

prawnych, od osób...  
6 355 141 6 471 575 116 434 

758 Różne rozliczenia  6 180 373 6 250 067 69 694 
801 Oświata i wychowanie  559 997 592 011 32 014 
852 Pomoc społeczna  1 582 000 1 624 800 42 800 
854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza  
0 62 562 62 562 

900 Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska  

4 988 428 1 487 028 -3 501 400 

926 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego  

0 1 500 1 500 

Ogółem 20 855 594 17 744 610 -3 110 984 

 

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, plan dochodów 
wzrósł o 2,5% (dochody w 2004r. 17.318.501,00zł)  a wydatków o 19,3%  (wydatki  
w 2004r. 19.138.501,00zł). W przeliczeniu na jednego mieszkańca plan dochodów 
wzrósł o 1,9% i wynosił 1.558,60zł (w roku 2004 wynosił 1.529,10zł ; liczba 
mieszkańców na 30.06.2004r -11.385). W odniesieniu do wykonania planowanych 
dochodów ogółem i planowanych wydatków, porównanie wskazuje na wzrost o 3,7% 
i o 20,4 % stosunku do roku poprzedniego. 
 

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

1. Dochody 
 
  Plan dochodów, po zmianach w wysokości 17.744.610 ,00zł, zrealizowano  
w wysokości 8.578.002,00zł tj. 48,35% o 0,5% więcej niż w roku poprzednim. 
Uzyskane dochody w I półroczu 2004r. 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 kształtuje się 
następująco: 

 w I półroczu  
2004 

-dochody własne 32,3% 36,6% 
-subwencja ogólna 43,0% 44,5% 
 w tym część oświatowa 35,1% 38,3% 
-dotacje celowe na zadania zlecone i własne 17,0% 12,5% 
-udział w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 7,7% 6,4% 
 

W kwotach łącznych wykonania dochodów do analogicznego okresu roku 
poprzedniego obserwuje się spadek dochodów własnych o 4,3%, części oświatowej 
subwencji ogólnej o 3,2%, subwencji ogólnej 1,5% natomiast odnotowano wzrost  
o 1,3% w udziałach w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa. 
 

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

 w I półroczu 
2004 

- wpływy z podatków i opłat 90,4% 77,6% 
- wpływy z gospodarki mieniem komunalnym 8,2% 12,4% 
 -różne rozliczenia 9,2% 9,2% 
- wpływy z usług komunalnych i inne 1,4% 0,8% 
 

Kwoty uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat oraz skutki udzielonych 
ulg, umorzeń i wysokość zaległości wymagalnych zawiera Tabela Nr 2.4.  
W odniesieniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego, łączne skutki 
udzielonych ulg, umorzeń uległy obniżeniu o 53,3% ( w 2004 była to kwota -
71.185,00zł, a w 2005 jest to kwota - 33.217,00zł). 

 
Wielkości łączne należności w zestawieniu ujętym w Tabela Nr 2.5, wskazują 

na : 
- wzrost o 7,7% zadłużeń w należnościach krótkoterminowych,  
- spadek o 8,0% zadłużeń w należnościach długoterminowych (na półrocze w latach 
2001-2004 przedstawiało się to następująco: 205.751,81zł; 156.950,00zł; 
181,462,00zł; 223.251,00zł a w 2005r 205.399,00zł, lecz większość tych należności 
jest zabezpieczona hipoteką przymusową na nieruchomościach), 
- oraz odnotowano wzrost w zobowiązaniach długoterminowych o 40,1% 
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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.020 –Leśnictwo Plan 

6.000,00 zł 
Wykonanie 

0,00 zł 
 tj.0,0 % 

Kwota ta stanowić będzie wpłaty za dzierżawę terenów łowieckich przekazane przez 
Starostwo Powiatu Oleśnickiego. 
 
Dz.600 – Transport i łączność Plan 

454.335,00 zł 
Wykonanie 

246.055,00 zł  
tj.54,2 % 

Kwotę stanowią dofinansowania w wysokości 206.400zł z Terenowego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycje drogowe, pozostała kwota tj. 242.935zł to 
środki pozyskania z funduszy UE i funduszy krajowych  w programie SAPARD  na 
budowę drogi gminnej w Zimnicach oraz 3120 inne dochody w tym wpływy z 
likwidacji środków specjalnych. 
 
Dz.700 -Gospodarka mieszkaniowa Plan 

709.127,00 zł 
Wykonanie 

227.539,00 zł  
tj.32,1% 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-opłaty za zarząd użytkowania wieczystego 44.800 99,1% 
-najem i dzierżawy mienia 47.000 44,9% 
-przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego 

6.000 0,0% 

-odpłatne nabycie praw własności 605.327 26,6% 
-odsetki od nieterminowych wpłat 6.000 0,0% 
     
Dz.710 -Działalność usługowa 
 

Plan 
7.000,00 zł 

Wykonanie 
5.650,00 zł  

tj.80,7% 
Kwotę stanowią wniesione opłaty za pochówek na cmentarzu komunalnym w 
Poniatowicach. 
 
Dz.750 -Administracja publiczna Plan 

75.6880,00 zł 
Wykonanie 

48.347,00 zł  
tj.63,9 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na zadania z zakresu administracji 
rządowej wykonanie w 53,7% i dochody gminy związane z realizacja zadań z 
zakresu administracji rządowej wykonanie 57,7%  (5% w dochodach od dowodów 
osobistych) oraz wpływy z różnych dochodów do urzędu wykonanie 102,1% 
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Dz.751 - Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

Plan 
1.717,00 zł 

Wykonanie 
859,00 zł  
tj.50,0 % 

Wpływy w kwocie 859zł (wykonanie w 50,0%) stanowi dotacja celowa na 
prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców . 

 
Dz.752 - Obrona narodowa Plan 

500,00 zł 
Wykonanie 

500,00 zł  
tj.100 % 

Kwota dotacji celowej na zadania związane z obronnością kraju. 

 
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

Plan 
700,00 zł 

Wykonanie 
700,00 zł  
tj. 100% 

Kwota 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 
6.471.575,00 zł 

Wykonanie 
3.176.004,00 zł  

tj.49,1 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przede wszystkim przypada na : 

-podatek od nieruchomości 3.050.000 47,1%planu 
-podatek rolny 1.070.000 57,9% planu 
-podatek leśny 81.000 55,8% planu 
-podatek od środków transportowych 232.000 55,1% planu 
-podatek opłacany w formie karty podatkowej 
(US) 

11.200 51,0% planu 

-podatek od spadku i darowizn (US) 24.000 15,5% planu 
-opłaty skarbowe (US) 18.500 29,5% planu 
-opłata administracyjna za czynności urzędowe 36.000 45,6% planu 
-podatek od czynność cywilno prawnych (US)  160.000 46,2% planu 
-podatek dochodowy od osób fizycznych 1 523.331 42,8% planu 
-podatek dochodowy od osób prawnych 5.000 178,8% planu 
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

123.000 77,8% planu 

-dotacje do funduszy celowych  18.000 47,7% planu 
-odsetki i pozostałe dochody 119.544 63,0% planu 

 
Dz.758 -Różne rozliczenia 
 

Plan 
6.250.067,00zł 

Wykonanie 
3.685.946,00zł 

tj. 59,0% 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-część oświatowa 4.887.264 61,5%planu 
-część wyrównawcza 886.551 50,0%planu 
-część równoważąca 470.252 50,0%planu 
-różne rozliczenia finansowe 6.000 0,0%planu 
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Dz.801 -Oświata i wychowanie 
 

Plan 
592.099,00zł 

Wykonanie 
344.099,00zł 

tj.95,82% 
Kwotę 8.570zł wykonania to dotacja celowa z PAOW na wyposażenie SP Ligota 
Mała klas 0, 3.316to dotacje celowe na sfinansowanie wyprawki szkolnej 
przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręcznik 
szkolne dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2005/2006 celowa na 
wyprawki do klas 0 pozostałe 550.000zł to planowane dochody na remont gimnazjum 
i budowę auli przy SP Sokołowice. 
 
Dz.852 – Pomoc społeczna 
 

Plan 
1.624.800,00zł 

Wykonanie 
1.123.200,00zł 

tj.69,1% 
-dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki 
emerytalne i rentowe w tym : 

1.214.000 75,2%planu 

-dotacja na utrzymanie GOPS  131.800 53,6% planu 

-dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz na 
zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 

226.000 50,1%planu 

-różne rozliczenia finansowe (dożywianie 
dzieci w szkołach) 

53.000 50,0% planu 

 
Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

Plan 
1.487.028,00zł 

Wykonanie 
4.597,00zł 

tj.0,3% 
Kwotę planu stanowi dotacja celowa w kwocie 513.000zł  z WFOŚiGW we Wrocławiu 
na kanalizację w miejscowości Smardzów- środki te przekazane będą po 
zakończeniu zadania w II półroczu 2005r, oraz środki z Unii 723.021zł oraz 241.007 
część krajowych funduszy na budowę kanalizacji Smardzów. 
 
 
Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

Plan 
1.500,00zł 

Wykonanie 
1.500,00zł 

tj.100% 
Kwotę wykonania stanowi dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatu 
Oleśnickiego na dofinansowanie wspólnych zadań z zakresu kultury i rekreacji 
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Z danych tabelarycznych wynika, że: 
- zmniejszeniu uległy wpływy z dochodów własnych o 11,8% w porównaniu do 
analogicznego okresu roku poprzedniego (wpływy z dochodów własnych w I pół.  
w 2003 - 2.765.675zł a w 2004r. 3.142.557zł a w 2005 2.772.153zł) powyższe 
spowodowane jest przede wszystkim mniejszym wykonaniem bo w 32,1%  planu 
sprzedaży nieruchomości gminnych. Pomimo wysokości dochodów własnych na 
poziome roku 2004, nadal obserwuje się utrzymanie zaległości na półrocze (w 2003r. 
730.298zł, w 2004r. 730.625zł a w 2005r. 925.237zł z tego głownie to podatek od 
nieruchomości i rolny od osób fizycznych) czego bezpośrednią przyczyną jest dalsze 
ekonomiczne zubożenie mieszkańców gminy oraz wzrost bezrobocia, 
- udział wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększył się  
z 6,4% do 7,7% w porównaniu do roku 2004 I półrocze; w poszczególnych latach 
plan i wykonanie przedstawiało 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%)  
jest to tendencja pozytywna lecz niezadowalająca w związku z licznym z roku na 
rok nowymi zadaniami  nakładanymi na gminę. Na poziom wykonania tych że 
dochodów  gmina nie ma wpływu. Pomimo zmiany wysokości udziału  
w podatku dochodowym od osób fizycznych z 27,6% w 2003 do 35,61% w roku 
2005, jak wynika z porównania budżetów z tych dwóch lat spadły udziały gminy 
w podatkach bezpośrednich. Spadek ten nie został spowodowany z winy Gminy 
lecz jak ustalono w związku z przekształceniem jednego przedsiębiorcy (osoby 
fizycznej zamieszkałej na terenie gminy) w spółkę praw handlowego w roku 
2002, lecz skutki te odczuwalne są dla budżetu do dnia dzisiejszego.  

- ponadto należy odnotować fakt wzrostu wykonania dochodów w porównaniu do 
analogicznego okresu roku poprzedniego o 3,7% i aż 20,4  po stronie wykonania 
wydatków, 

- rok bieżący jest rokiem wyjątkowym w zakresie wydatków majątkowych gdyż plan 
wydatków zakłada aż 30,1% środków na zadania i zakupy inwestycyjne. 
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2. Wydatki 
 

Plan wydatków po zmianach, w wysokości 22.834.610,00zł zł zrealizowano  
w wysokości 8.682.567,00zł tj.38,0% o 0,3% więcej niż w roku poprzednim (wydatki 
w analogicznym okresie roku poprzedniego 7.208.719,00zł tj 37,7%). Wydatki 
bieżące stanowią 87,9%, a wydatki majątkowe 12,1% wydatków ogółem. Wydatki 
ogółem z podziałem i w przeliczeniu na jednego mieszkańca zostały zrealizowane  
w kwotach w poszczególnych okresach jak poniżej : 

 
Wydatki na 1 mieszkańca wg stanu    

na 30.06.2005r na 30.06.2004r na 30.06.2003r 
Wydatki ogółem  
                w tym: 

762,60zł 636,50zł 593,10zł 

- wydatki majątkowe 97,80zł 103,50zł 71,80zł 
- wydatki bieżące 664,80zł 533,00zł 521,30zł 

 
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 
2005 r. po 
zmianach 

Wykonanie 
na 

30.06.2005r. 

% 
 wykon. 

Struk.udz. 
w wykon. 
budżetu 

% 
010  Rolnictwo i łowiectwo 20 080 12 418 61,8 0,1 
020  Leśnictwo 33 500  0  0,0   
600  Transport i łączność 1 528 000 499 983 32,7 5,8 
700  Gospodarka mieszkaniowa 500 300 188 599 37,7 2,2 
710  Działalność usługowa 11 000 1 480 13,5   
750  Administracja publiczna 2 433 325 987 101 40,6 11,4 
751  Urzędy naczelnych organów 1 717  0 0,0   
752  Obrona narodowa 500  0  0,0   
754  Bezpieczeństwo publiczne 86 700 30 721 35,4 0,4 
756  Dochody od osób prawnych, 77 250 23 839 30,9 0,3 
757  Obsługa długu publicznego 80 000 18 608 23,3 0,2 
758  Różne rozliczenia 40 000  0  0,0   
801  Oświata i wychowanie 8 549 170 4 283 904 50,1 49,3 
851  Ochrona zdrowia 165 000 30 887 18,7 0,3 
852  Pomoc społeczna 2 156 834 1 271 463 59,0 14,6 
854  Edukacyjna opieka 62 562  0  0,0   
900  Gospodarka komunalna 5 812 001 777 844 13,4 9,0 
921  Kultura i ochrona 1 116 900 505 720 45,3 5,8 
926  Kultura fizyczna i sport 159 771 50 000 31,3 0,6 

Ogółem 22 834 610 8 682 567 38,0 100,0 
 

Strukturę wydatków w układzie wg działów, ze zróżnicowaniem na wydatki 
bieżące i majątkowe ujęto w Tabela 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 7.569.659,00zł 
tj.47,99% z planu 15.773.559.196,00zł) przedstawia się następująco: 
 
Dz.010 –Rolnictwo i łowiectwo Plan 

20.080,00 zł 
Wykonanie 

12.418,00 zł 
 tj.61,8% 

Kwotę tę stanowi 2% odpisy od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i 
została przekazana Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu. 
 
 
Dz.020 –Leśnictwo Plan 

33.500,00 zł 
Wykonanie 

0,00 zł  
tj.0,0 % 

Kwotę przeznaczoną na utrzymanie zasadzeń leśnych oraz utrzymanie lasów 
komunalnych – kwoty w  półroczu nie wydatkowano. 
 
Dz.600 -Transport i łączność Plan 

525.500,00 zł 
Wykonanie 

90.908,00 zł  
tj.17,3 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-utrzymanie dróg publicznych gminnych 
w tym na : 

127.861,00zł 45,63%wykonano 

-zakup usług remontowych w tym  : 21.000zł 6.566zł 
 -montaż progów w Bystrem 

 

-różne opłaty i składki (opłata roczna dla 
Nadleśnictwa Oleśnica za wyłączenie z produkcji 
gruntów leśnych o pow. 0,49ha) 

82zł 81zł 

-utrzymanie dróg wewnętrznych  
w tym na: 

504.500zł 90.908zł 

-zakup usług remontowych : 489.050zł 84.262zł 
-utwardzenie drogi Ligota Mała 
-remont drogi Nieciszowie  
-przepust w Dąbrowie  
-remont kanalizacji deszczowej Dąbrowa Krzeczyn 
-remont dróg częściowe w Bystrem, Spalicach i Boguszycach Osiedle 
- remont dróg częściowy w Krzeczyn, Dąbrowa  
- utwardzenie drogi w Boguszycach 

 

-wykonanie nawierzchni z kostki w Dąbrowie 

 

-zakup usług pozostałych (odśnieżanie 497zł; 
usługi transportowe-przewóz żużlu 7.222zł zł; 
zmiana rozkładu jazd autobusów 140zł) 

5.000zł 1.550zł 

Realizacje zadań inwestycyjnych z zakresu transport i łączności ujęto w dalszej 
części informacji. 
 
Dz.700 -Gospodarka mieszkaniowa 
 

Plan 
289.000,00 zł 

Wykonanie 
138.724,00 zł  

tj.48,0 % 
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Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-zakup energii 1.000zł 68,3% wykonano 
-zakup usług remontowych 141.000zł 59,3% wykonano 
-zakup usług pozostałych w tym na: 146.200zł 35,8% wykonano 

-odszkodowania za działki 
-wyceny nieruchomości  
-usługi geodezyjne (podziały, wyrysy, wypisy, mapy sytuacyjne itp.) 

 

-ogłoszenia w prasie 
-wynagrodzenia i pochodne 10.800 18,5% wykonano 

 

-zakup materiałów i wyposażenia 3.000zł 7,6% wykonano 
Zadania inwestycyjne przedstawiono w dalszej części informacji. 
 
Dz.710 –Działalność usługowa Plan 

11.000,00 zł 
Wykonanie 
1.480,00 zł  

tj.13,5 % 
Kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz 
przygotowanie miejsca pochówku. 
 
 
Dz.750 – Administracja publiczna Plan 

2.351.325,00 zł 
Wykonanie 

984.238,00 zł 
 tj.41,9 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

Urzędy wojewódzkie – wydatki związane z 
pracami zleconymi administracji samorządowej 

58.435,00zł 53,7%wykonano 

Rada Gminy w tym na : 156.500,00zł 42,5%wykonano 
-zakup materiałów i wyposażenia  
(wiązanki, pieczątki i inne materiały niezbędne do 
prac rady) 

16.500zł 3.361zł 

-zakup usług pozostałych 
(szkolenia, usługi GSM, szkolenia radnych, usługi 
gastronomiczne, transportowe , prasa, ogłoszenie) 

17.000zł 6.989zł 

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
(diety radnych za udział w sesjach i komisjach rady) 

113.000zł 53.591zł 

-podróże służbowe krajowe 7.000zł 0zł 

 

-różne opłaty i składki  
(składka na ZGW RP) 

3.000zł 2.610zł 

Urząd Gminy w tym na: 2,116.390,00zł 41,6%wykonano 
-wynagrodzenia osobowe pracowników 1.127.128zł 436.754zł 
-odpis na ZFŚS 22.000zł 20.898zł 
-dodatkowe wynagrodzenia roczne 80.695zł 62.999zł 
-składki na ubezpieczenia społeczne 193.835zł 873.911zł 

 

-składki na FP 27.562zł 10.801zł 
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-zakup materiałów i wyposażenia 
(woda  oraz kubki, żaluzje, tonery, części 
samochodowe i paliwo, meble krzesła, książki  
i prasa codzienna, pieczątki, mat. biurowe, części 
komputerowe. Części do ksero, paliwo, druki, środki 
czystości, materiały eksploatacyjne do drukarek, 
dyskietki) 

65.700zł 55.679zł 

-zakup usług pozostałych w tym na: 211.720zł 105.191zł 
-usługi telekomunikacyjne 
-usługi telekomunikacyjne GSM 
-przesyłki listowne sołtysi 
-obsługa prawna + koszty zastępstwa procesowego 
-konserwacja systemu FK-YUMA 
-wywóz śmieci 
-przesyłki listowe PPUP 
-konwój gotówki i nadzór na systemem alarmowym SOLID-SECURITY 
-nadzór nad systemem DODATKI 
-opieka autorska systemów SPOD 
-utrzymanie systemu BIP 
-abonament – serwer WWW- PROVIDER 
-szkolenia pracowników 
-badania lekarskie pracowników  
-niszczenie dokumentów 
-przegląd samochodu,  
-remont kserokopiarki,  
-wywóz nieczystości,  
-ryczałt serwisowy budynku UG  
-prowizje bankowe 

-zakup energii (energia, gaz, woda) 39.500zł 17.997zł 
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60.000zł 26.728zł 
-zakup usług remontowych 203.000zł 41.900zł 

 

-delegacje krajowe i zagraniczne  27.400zł 3.716zł 
-różne opłaty i składki 11.000zł 4.756zł 
-zakup usług zdrowotnych 4.000zł 0zł 

 

-różne opłaty i składki 11.000zł 4.756zł 
Promocja jst 15.000,00zl 0,0%wykonano 
Pozostała działalność 5.000,00zl 9,7%wykonano 
 
Dz.751 –Urzędy naczelne organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

Plan 
1.717,00 zł 

Wykonanie 
0,00 zł  
tj.0,0% 

Plan wydatków przewiduje środki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na 
aktualizację stałego rejestru wyborców . 
 
Dz.752 – Obrona narodowa  Plan 

500,00 zł 
Wykonanie 

0,00 zł  
tj. 0,0 % 

Kwotę zaplanowana nie wydatkowano, wydatek do poniesienia w II półroczu. 
 
Dz.754 -Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

Plan 
86.700,00 zł 

Wykonanie 
35.7215,00 zł  

tj. 35,4 % 
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Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na dotację celową przekazaną na 
sfinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla OSP funkcjonujących 
na terenie gminy - kwota 24.988zł. Kierunki wydatków określa Tabela Nr 2.10.  
Pozostała kwota – 5.700zł stanowi zakup sprzętu dla policji oraz 23 zł to koszty 
delegacji służbowej 1 uczestnika szkolenia z zakresu obrony cywilnej. 
 
Dz.756 –Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

Plan 
77.250,00 zł 

Wykonanie 
23.839,00 zł  

tj. 30,9 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na prowizje za inkaso, koszty egzekucji 
administracyjnej i opłaty komornicze oraz inne związane poborem podatków i opłat. 
 
Dz.757 -Obsługa długu publicznego Plan 

80,000,00 zł 
Wykonanie 

18.608,00 zł  
tj. 23,3 % 

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

40,000,00 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 

8.217.670,00 zł 
Wykonanie 

4.262.477,00 zł  
tj. 51,9 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

Dział 
  

Rozdział 
  

 Paragraf 
  

Wyszczególnienie 
  

Plan 
  

Wykonanie 
  

Procent 
wykonani

a 
  80101   Szkoły podstawowe 4 371 058 2 161 424 49,45%

  
  

  
  

3020 
  

Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń (bez nagród) 

237 345
  

92 412
  

38,94%
  

    3240 Stypendia dla uczniów 20 680 10 780 52,13%

    3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 316 0 0,00%

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 542 812 1 159 611 45,60%

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 183 217 171 401 93,55%

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 535 833 250 361 46,72%

    4120 Składki na Fundusz Pracy 71 897 34 180 47,54%

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 300 9 260 60,52%

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 252 372 159 523 63,21%

  
  

  
  

4240 
  

Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek 

30 091
  

11 931
  

39,65%
  

    4260 Zakup energii 95 000 58 232 61,30%

    4270 Zakup usług remontowych 54 764 7 292 13,32%

    4300 Zakup usług pozostałych 74 866 35 286 47,13%

    4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 684 1 270 47,32%

    4410 Podróże służbowe krajowe 13 080 4 738 36,22%
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    4420 Podróże służbowe zagraniczne 500 0 0,00%

    4430 Różne opłaty i składki 10 548 4 131 39,16%

  
  

  
  

4440 
  

Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

226 753
  

151 016
  

66,60%
  

  
  

80103 
  

  
  

Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 

353 964
  

176 718
  

49,93%
  

  
  

  
  

3020 
  

Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń (bez nagród) 

23 720
  

10 940
  

46,12%
  

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 239 836 108 302 45,16%

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 758 16 994 95,70%

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 026 24 221 52,62%

    4120 Składki na Fundusz Pracy 6 196 3 299 53,24%

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 0 0,00%

  
  

  
  

4240 
  

Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek 

2 944
  

300
  

10,19%
  

  
  

  
  

4440 
  

Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

16 484
  

12 662
  

76,81%
  

  80104   Przedszkola 20 000 0 0,00%

  
  
  
  

  
  
  
  

2310 
  
  
  

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

20 000
  
  
  

0
  
  
  

0,00%
  
  
  

  80110   Gimnazja 2 916 436 1 641 726 56,29%

  
  

  
  

3020 
  

Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń (bez nagród) 

9 189
  

0
  

0,00%
  

    3240 Stypendia dla uczniów 4 140 1 140 27,54%

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 156 127 505 953 43,76%

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 368 75 367 100,00%

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 229 360 103 190 44,99%

    4120 Składki na Fundusz Pracy 31 236 14 051 44,98%

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 250 12 330 58,02%

  
  

  
  

4240 
  

Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek 

13 000
  

2 703
  

20,79%
  

    4260 Zakup energii 63 567 57 895 91,08%

    4270 Zakup usług remontowych 1 197 915 797 914 66,61%

    4300 Zakup usług pozostałych 33 500 14 783 44,13%

    4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 500 2 393 68,37%

    4410 Podróże służbowe krajowe 3 967 1 767 44,54%

    4430 Różne opłaty i składki 1 000 0 0,00%

  
  

  
  

4440 
  

Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

73 317
  

52 240
  

71,25%
  

  80113   Dowożenie uczniów do szkół 521 972 277 361 53,14%

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 569 4 402 46,00%

    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 345 600 44,61%

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 545 24 469 50,40%

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 2 758 18,39%

    4300 Zakup usług pozostałych 447 513 245 132 54,78%

80146 
  

Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 

34 240 5 248 15,33%  
 
   4300 Zakup usług pozostałych 34 240 5 248 15,33%
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Zestawienie podstawowych informacji dotyczących szkół podstawowych  
i gimnazjum gminnego (wydatki poniesione przez jednostki) 

Wyszczególnienie SP Ligota 
Mała 

SP 
Wszechświęte 

SP 
Boguszyce 

SP 
Sokołowice 

SP Ligota 
Polska 

SP 
Smolna Gimnazjum Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
-przeciętna liczba 
nauczycieli (Z-03) 23 15 17 17 21 14 40 147 

-pracujący w 
osobach (Z-03) 23 15 20 21 23 15 43 160 

Razem zatrudnieni 
: 23 15 20 21 23 15 43 160 

liczba uczniów 181 106 130 174 213 115 474 1393 
Wydatki  bieżące : 449.404 316.466 381.235 465990 551.350 328.577 975.156 3.468.178 
w tym:         
 - płace i pochodne 270.633 202.269 254.593 280.416 363.668 208.398 623.194 2.203.171 
 - odpis na zfśs 30.518 20.148 34.326 24.357 33.211 21.120 52.240 215.920 
 - dowóz uczniów 34.806 11.927 13.228 40.861 27.469 10.298 135.495 274.084 
- pozostałe wydatki 113.447 82.122 79.088 120.356 127.002 88.761 164.227 775.003 
Udział w wydatkach 
płac, pochodnych i 
zfśs  

67% 70% 73% 65% 72% 70% 69% 70% 

Koszt utrzymania  
1 ucznia 2.482,90 2.985,53 2.932,58 2.678,10 2.588,50 2.857,19 2.057,29 2.489,70 

 
Dz.851 -Ochrona zdrowia Plan 

150.000,00 zł 
Wykonanie 

16.359,00 zł  
tj. 10,9 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-wynagrodzenia bezosobowe (diety dla członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych) 

6.450zł 2.766zł 

-zakup materiałów i wyposażenia 18.250zł 673zł 
-zakup usług pozostałych w tym na: 73.500zł 6.920zł 

-realizacja programów profilaktyki   
-prowadzenie świetlic środowiskowych   
-zakup artykułów spożywczych   

 

-szkolenia członków Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

 

-dofinansowanie fundacji zdrowia na rzecz 
profilaktyki wśród dzieci i młodzieży 

20.000zł 0zł 

-dofinansowanie stowarzyszenia AMAZONKI 2.000zł 0zł 
-dofinansowanie – GKS Malwa Nowoszyce 
(realizacja zadania publicznego)   

6.000zł 6.000zł 

-dofinansowanie zadań zleconych 
stowarzyszeniom 

3.000zł 0zł 

 
Dz.852 -Pomoc społeczna Plan 

2.156.834,00 zł 
Wykonanie 

1.271.463,00 zł  
tj.59,0 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na zadania zlecone i na zadnia własne 
przedstawia się następująco : 
-świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 
(dla 469 osób, składki opłacono za 12osób, zakup usług 
pozostałych i materiałów i wyposażenia) 

1.214.00zł 71,1%wykonano 
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-pozostała działalność -świadczenia społeczne 
z tego głownie to wydatki na dożywianie uczniów w 
szkołach (ogólnie dożywianiem objęto 343 uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy oraz 
organizacja Dnia seniora ww wsii Bogusławice i 
Boguszyce dla 225 osób) 

130.1274zł 49,9%wykonano 

-składki na ubezpieczenia zdrowotne (dla 32 
osób pobierających świadczenia z pomoc społecznej) 

13.000zł 49,2%wykonano 

-dodatki mieszkaniowe (wypłacono 737dodatków z 
tego użytkownikom mieszkań : 22 gminnych; 619 
spółdzielczych; 96 innych – przeciętna wysokość 
dodatku w skali roku wyniosła 125,87zł ; wypłacono 
dodatki po złożeniu 122 podań ) 

250.000zł 37,1%wykonano 

-utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 
(głównie to środki na płace i pochodne pracowników i 
odpisy oraz drobne zakupy w wysokości 6.648zł) 

275.560zł 51,1%wykonano 

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne w tym na: 269.000zł 38,5%wykonano 
-zasiłki stałe dla 27 osób, 
-zasiłki okresowe dla 90 rodzin, 
-zasiłki celowe i w naturze dla 22 osób,  
-zasiłki celowe i specjalne dla 13 rodzin. 
-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

5.000zł 0,0%wykonano 

   
Dz.854 –Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 

62.562,00 zł 
Wykonanie 

0,00 zł  
tj.0,0 % 

Plan wydatków przewidziany na świadczenia pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym w formie zasiłku szkolnego i stypendium szkolnego zrealizowany zostanie 
w II półroczu. 
 
Dz.900 -Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

Plan 
476.000,00 zł 

Wykonanie 
12.704,00 zł  

tj.44,7 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-gospodarka ściekowa  i ochrona wód i gleb 
(montaż zaworów antyskażeniowych w studniach 
Spalice i Nieciszów; montaż zaworów redukcyjnych, 
remont studni w Zarzysku i opłaty za odprowadzenie 
wód opadowych i emisje zanieczyszczeń) 

46.000zł 68,6% wykonano 

-utrzymanie schroniska dla małych zwierząt 
(zakup materiałów, przewóz zwierząt do schroniska i 
inne) 

10.000zł 13,4% wykonano 

-koszty oświetlenia drogowego i 
eksploatacja punktów świetlnych 

400.001zł 45,8% wykonano 

 

-pozostała działalność 20.000zł 0,0% wykonano 
Wykorzystanie dotacji i zadania inwestycyjne dotyczące działu 900 ujęto w części 
„Inwestycje i zakupy inwestycyjne”. 
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Dz.921 -Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

Plan 
1.116.900,00 zł 

Wykonanie 
505.702,00 zł  

tj45,3 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

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

503.720,00zł 
 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 204.489zł 
-utrzymanie świetlic wiejskich 106.973zł 
-organizacja imprez kulturalnych 85.049zł 
-organizacja imprez rekreacyjnych 88.805zł 

 

-promocja i inne wydatki 18.434zł 
Działalność Samorządowej Instytucji Kultury obejmuje: 26 grup artystycznych 
zespołów, 12 zespołów  ludowych , 12 kół zainteresowań prowadzonych w formie 
stałej przy 20 świetlicach wiejskich, organizację imprez masowych w tym wiele 
imprez zorganizowanych przez lokalnych animatorów, oraz udział w wielu 
przeglądach i konkursach zdobywając prestiżowe nagrody, wyróżnienia, promując 
tym samym gminę.  
-dotacja przekazana na sfinansowanie remontu w kościołach w 
miejscowościach Jenkowice i Nieciszów. 

2.000,00zł 
 

   
 
Realizację planu dochodów i wydatków budżetu gminy objętego 

harmonogramem w układzie kwartalnym przedłożono w Tabela Nr 2.11. 
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3. Wynik i sytuacja finansowa  
 

Uzyskany poziom wykonania planowanych dochodów budżetowych  
i wydatków wskazuje na ujemny wynik finansowy w wysokości 104.565,00zł w latach 
ubiegłych był to wyniki dodatnie i tak w 2004 był to 1.367.570,00zł a w 2003 wyniósł  
1.486.475,00zł. 

 
W okresie I półrocza nie dokonano spłaty żadnych rat kapitałowych od 

zobowiązań długoterminowych. Wielkość zobowiązań finansowych 
długoterminowych w wysokości 975.520 (kredyt inwestycyjne w BS Oleśnica 
w 150.000zł na budowę sal gimnastycznych w Smolnej i kredyt w BISE O/Wrocław  
w kwocie  227.520zł na budowę również sali gimnastyczne lecz w SP Ligota Polska 
oraz pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie łącznej 598.000zł) stanowi  
11,3% wykonanych dochodów okresu sprawozdawczego, w porównaniu do półroczu 
roku poprzedniego 8,1% co stanowi zadawalający współczynnik. 

 
W okresie sprawozdawczym odnotowano niezadowalający poziom wykonania 

dochodów  z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w których gmina ma 
udział ( PIT i CIT) i wyniósł on jedynie 660,775,00zł tj.43,2% planu co w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosło o 3,1% (2004 plan 1.376.371zł 
wykonanie 551.287 tj. 40,1%). Wynik ten pomimo wzrost wykonania jest ciągle 
niezadowalający i może skutkować w wykonaniu prawidłowym budżetu w II półroczu 
2005r. Na poziom wykonanie tych dochodów, które w strukturze dochodów stanowią 
7,7% (w roku 2004 było to 6,4%, ) gmina nie ma wpływu gdyż są one realizowane 
przez aparat skarbowy, a jak wskazuje współczynnik jest jednym z ważnych 
dochodów budżetu gminy. Pomimo zmiany wysokości udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych z 27,6% do 35,72% w roku 2004 a w 2005 do 
35,61%, ustawowy wzrost udziałów nie zrekompensował nałożonych nowych zdań 
na gminę ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966). Gmina wykonując obowiązki wobec swoich 
mieszkańców -  między innym na realizację zaplanowanych wspólnie zadań 
remontowych lub inwestycyjnych zmuszona jest wyemitować obligacje komunalne 
lub zaciągać kolejne pożyczki z uwagi na występujący deficyt budżetowy w kwocie 
5.090.000zł, bądź też by zachować równowagę budżetową zmuszona będzie  
ograniczyć wiele wydatków w II półroczu 2005r. by nie przekroczyć ustawowych 
progów zadłużania się.  
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III. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE  
 

Udział wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne w 
strukturze wydatków ogółem stanowią 12,8%, w stosunku do analogicznego okresu 
roku jest wyższy 0,7% . Wskaźnik wykonania 15,8% ( w roku ubiegłym 18,5%) 
spowodowany jest realizacją najważniejszych zadań inwestycyjnych w II półroczu 
roku bieżącego. 

Plan wydatków przeznaczony na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych  
w wysokości 7.013.071,00zł w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego (2004 
wynosił 5.209.905,00zł w 2003 wynosił 4.329.560,00zł  a w 2002r. - 2.358.960,00zł) 
jest o 35,5% wyższy na bieżący rok. W okresie sprawozdawczym plan omawianych 
wydatków zmniejszono o kwotę 1.519.729,00zł (plan w uchwale budżetowe z 18 
stycznia 2005r. wynosił 8.533.500,00zł). 
 

W łącznej kwocie środków finansowych 7.013.071,00zł udział mają : 
 
-środki własne 1.367.273,00zł  
-pożyczki i obligacje 4.203.100,00zł  
-inne źródła 1.443.398,00zł  

-dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych  206.400,00zł  

-fundusz przedakcesyjny - SAPARD  1.078.428,00zł  
-środki pozyskane z innych źródeł  150.000,00zł  

 

-dotacja celowe - PAOW 8.570,00zł  
 

Kierunki działalności inwestycyjnej wydatkowane w okresie sprawozdawczym 
przypadają na: 

 
WYDATKI INWESTYCYJNE  
w tym na działy : 

1.024.215,00zł 15,25%wykonanie 
planu ogółem 

600.Transport i łączność 409.075zł 40,81% wykonania 
900.Gospodarkakomunalna i ochrona środowiska 565.140zł 10,72% wykonania 
926.Kultura fizyczna i sport 50.000 100,00% wykonania 
 
 

  

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 
w tym na działy: 

71.393,00zł 23,94% wykonania 
planu ogółem 

700.Gospodarka mieszkaniowa 32.575zł 29,08% wykonania 
750.Administracja publiczna 2.863zł 3,49% wykonania 
801.Oświata i wychowanie 21.427zł 99,66% wykonania 
851.Ochrona zdrowia 14528zł 96,85% wykonania 
 

Uzyskane efekty rzeczowe zadań w dziale 600 i 900 zrealizowane między 
innymi w drodze zamówień publicznych przedstawiają się następująco: 
 Wydatek 

 
- przebudowa drogi Osada Leśna  8.689zł 
- przebudowa drogi L.Wielka-Świerzna  148.996zł 
- przebudowa drogi – Nieciszów  68.642zł 
- przebudowa drogi – Dąbrowa  88.324zł 
- chodnik – Poniatowice  88.779zł 
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-nadzory nad drogami i inne  5.645zł 
Razem : 409.075zł 

- budowa kanalizacji sanitarnej w 
Smardzowie 

 407.168zł 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. 
   Boguszyce.Etap I - Boguszyce Osiedle 

 12.108zł 

- budowa sieci wodociągowej Cieśle - 
   Sokołowice 

 58.170zł 

- budowa sieci wodociągowej Nieciszów-
Bystre 

 22.697zł 

- modernizacja ujęcia wody w Świerznej 
   studnia zastępcza 

 32.019zł 

- budowa sieci wodociągowej w Ostrowinie  23.460zł 
- budowa punktów świetlnych  9.500zł 

Razem : 565.140zł 
 

Zaangażowanie środków pieniężnych w I półroczu wyniosło 1.095.608,00zł 
tj.15,6%  planu na 2005rok (w roku 2004 było to 22,5% a w 2003 18,5%). 
 
Szczegółową realizację poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych określa 
Tabela Nr 3. 
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IV. 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. 61.677zł.  
Uwzględniając wielkość środków finansowych( wpływy i saldo środków na rachunku 
bankowym), łączna kwota dyspozycyjna to 111.593zł z, której wydatkowano : 

-    8.540zł tj.7,7% na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem 
terenów zieleni, zakrzewień oraz parków wiejskich, 

-    23.264zł tj.20,8% na cele służące ochronie środowiska w gminie takich jak 
budowa przydomowych oczyszczalni oraz rozbudowę sieci wodociągowej,  pozostała 
kwotę stanowią środki na rachunku funduszu.  

Realizację przychodów i wydatków określa Tabela Nr 4.1.  
 

 
2. Dochody własne szkół będących jednostkami budżetowymi 

Z dniem 1 stycznia 2005r. weszła w życie ustawa 25 listopada 2004r.  
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 
273, poz. 2703) w rezultacie której nastąpiła likwidacja środków specjalnych. Zgodnie 
z nowym art.18a wspomnianej ustawy jednostki budżetowe mogą gromadzić na 
rachunku dochodów własnych również dochody określone przez organ stanowiący 
j.s.t. . Dochody te  zostały określone 18 stycznia 2005 r. uchwałą Nr XXI/148/05 
Rady Gminy Oleśnica . 

Plan po zmianach dochodów własnych 7 jednostek oświatowych, na 30.06.br 
wynosił 118.380zł i został zrealizowany w 41,5%. Ze zgromadzonej kwoty 
wydatkowano 18.437zł przeznaczając środki na : 

- zakup materiałów i wyposażenia -  8.335zł, 
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 9.687zł, 
- zakup usług pozostałych – 415zł,  

pozostałą kwotę 30.640zł stanowią środki na rachunku dochodów poszczególnych 
jednostek. Informację z realizacji przychodów i wydatków dochdoów własnych 
jednostek budżetowych  i kierunki wydatków określa Tabela Nr 4.2. 
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V. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 
 

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

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

 
Łączna wielkość zamówień publicznych  
    w tym udzielone w trybie : 

1.281.980,00zł 

- przetarg nieograniczony 86,8% 1.113.253,00zł  
- zapytanie o cenę 5,4% 68.727,00zł 

 - z wolnej ręki 7,8% 100.000,00zł 
 

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

 
600.Transport i łączność 36,2% 403.430,00zł 
750.Administracja publiczna 3,6% 40.000,00zł 
801.Oświata i wychowanie 53,3% 593.553,00zł 
900.Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 6,9% 76.270,00zł 

 
Pozostałe zamówienia udzielono w trybie zapytania o cenę i powiązane były  

z działalnością inwestycyjną  (5.645zł nadzory nad robotami budowlanymi) i z innymi 
wydatkami bieżącymi takimi jak :  

- opracowania projektów decyzji z wzizt, 
- dowożenie dzieci do szkół. 
 

W jednym przypadku zastosowano zamówienie z wolnej ręki na roboty 
dodatkowe przy adaptacji budynki powojskowego na Gimnazjum Gminne. 
 

Na 15 zamówień tylko w dwóch postępowaniach złożono protesty  na :  
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejsowości Boguszyce. Etap I- 

Boguszyce Osiedle, 
- budowę  sieci kanalizacji sanitarnej w miejsowości Boguszyce. Etap II- 

Boguszyce wieś.  
W postępowaniu dotyczącym pierwszego zadania protest uwzględniono a dla 
drugiego oddalono. 
 

Tryb udzielania i rodzaje zamówień przedstawiono w Tabela Nr 5. 
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VI. UPOWAŻNIENIA 

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/149/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 stycznia 
2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005 wójt został upoważniony do : 

1) zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań gminy w zakresie określonym  
w załączniku Nr 4 o przychodach i rozchodach, 

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

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

 
W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2005r wójt zaciągnął pożyczki  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
w wysokości : 

- 118.000,00 zł na sfinansowanie zadań  "Modernizacja sieci 
wodociągowej w m. Cieśle - Sokołowice, Bystre - Nieciszów" zgodnie  
z pełnomocnictwem udzielonym uchwałą Nr XXII/154/05 Rady Gminy 
Oleśnica z dnia  23 lutego 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego, 

- 61.000,00zł na sfinansowanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej 
grawitacyjno-tłocznej z urządzeniami budowlanymi w miejscowości 
Smardzów", zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym uchwałą 
XV/113/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2004r.  w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie 
wydatku inwestycyjnego. 

W okresie sprawozdawczym nie dokonano spłat zobowiązań gminy wynikających  
z wcześniej zaciągniętego długu (termin spłat przypadają w II pół. 2005r.). 
 
 Z upoważnienia rady do dokonywania zmian w planie wydatków w I pół. br  
Wójt Gminy skorzystał wydając dwa zarządzenia dokonujące zmian w budżecie co 
przedstawiono poniżej w układzie tabelarycznym: 
 
 Dział    Rozdział   Paragraf   Zarządzenie  

Nr 224/IV/05 
z 2005-03-31 

Zarządzenie  
Nr 239/IV/05 
z 2005-05-31 

Razem  
zmiany  
w I pół. 
2005 

4270  -82,00   -82,00 
4430  82,00   82,00 

60016  

Razem  0,00   0,00 

600  

Razem  0,00   0,00 
4260  1 000,00   1 000,00 70004  
Razem  1 000,00   1 000,00 
4110  500,00   500,00 
4120  300,00   300,00 

700  

70005  

4300  -1 800,00   -1 800,00 
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 Razem  -1 000,00   -1 000,00  
Razem  0,00   0,00 

4170  -1 000,00   -1 000,00 
4300  1 000,00   1 000,00 

71035  

Razem  0,00   0,00 

710  

Razem  0,00   0,00 
4270    80 000,00 80 000,00 
6050    -80 000,00 -80 000,00 

75023  

Razem    0,00 0,00 

750  

Razem    0,00 0,00 
4210  2 000,00   2 000,00 75404  
Razem  2 000,00   2 000,00 
2320  -2 000,00   -2 000,00 75411  
Razem  -2 000,00   -2 000,00 

754  

Razem  0,00   0,00 
3020    -5 000,00 -5 000,00 
4010    5 940,00 5 940,00 
4040    -7 803,00 -7 803,00 
4170  2 000,00 7 000,00 9 000,00 
4210  -3 500,00 -2 000,00 -5 500,00 
4240    2 470,00 2 470,00 
4300  -2 300,00 -2 470,00 -4 770,00 
4430  300,00 1 268,00 1 568,00 

80101  

Razem  -3 500,00 -595,00 -4 095,00 
4010    49,00 49,00 
4040    546,00 546,00 

80104  

Razem    595,00 595,00 
4300  3 500,00   3 500,00 80113  
Razem  3 500,00   3 500,00 

801  

Razem  0,00 0,00 0,00 
4210    1 300,00 1 300,00 
4300    -400,00 -400,00 
4410    -200,00 -200,00 
4440    -700,00 -700,00 

85212  

Razem    0,00 0,00 
3110  -4 000,00 10 000,00 6 000,00 85214  
Razem  -4 000,00 10 000,00 6 000,00 
4210  4 000,00   4 000,00 85295  
Razem  4 000,00   4 000,00 

852  

Razem  0,00 10 000,00 10 000,00 
4300  -1 500,00   -1 500,00 
4430  1 500,00   1 500,00 

90001  

Razem  0,00   0,00 
4170  -1 000,00   -1 000,00 

900  

90013  
4300  1 000,00   1 000,00 
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 Razem  0,00   0,00  
Razem  0,00   0,00 

2480    500,00 500,00 92109  
Razem    500,00 500,00 

921  

Razem    500,00 500,00 
6050    50 000,00 50 000,00 
6060    -50 000,00 -50 000,00 

92601  

Razem    0,00 0,00 

926  

Razem    0,00 0,00 
Razem  0,00 10 500,00 10 500,00 
 

 
Z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach 

bankowych w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu wójt 
nie skorzystał w I pół. 2005r.  

 


