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I) WPROWADZENIE 
 
Uchwała Nr XXXIII/205/06 Rady Gminy Oleśnica z dnia 13 stycznia 2006 roku  

w sprawie budżetu gminy na rok 2006 określiła wielkość dochodów  na kwotę 
22.631.460 zł i wydatków na kwotę 23.123.460 zł oraz deficyt budżetu na kwotę 
492.000 zł 
 

W wyniku zmian źródeł zasilania zewnętrznego oraz zwiększenia dochodów  
własnych w ciągu I półrocza, budżet gminy po zmianach przedstawia się 
następująco: 
 
-dochody ....................................................................................... 23.625.865,00 zł, 
-wydatki ......................................................................................... 24.117.865,00 zł, 
-deficyt budżetu ............................................................................ 492.000,00 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 13.012006 

Dochody po 
zmianach  

na 30.06.2006 
Zmiana (+/-) 

600 Transport i łączność  238.360 496.610 258 250 
700 Gospodarka mieszkaniowa  308.000 708.000 400.000 
751 Urzędy naczelnych 

organów ....  
1.791 1.750 -41 

756 Dochody od osób 
prawnych, od osób...  

7.054.408 7.079.088 24.680 

758 Różne rozliczenia  7.468.366 7.258.345 -210.021 
801 Oświata i wychowanie  1 496.870 1.950.155 453.285 
852 Pomoc społeczna  3.096.000 3.109.500 13.500 
854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza  
0 54.752 54.752 

Ogółem 22 631 460 23 625 865 994 405 
 

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, plan dochodów 
wzrósł o 33,1% (dochody w 2005r. 17.744.610,00zł)  a wydatków o 5,6%  (wydatki  
w 2005r. 22.834.610zł). W przeliczeniu na jednego mieszkańca plan dochodów 
wzrósł o 32,0% i wynosił 2.057,60 zł (w roku 2005 wynosił 1.558,60zł; liczba 
mieszkańców na 30.06.2005r -11.385). W odniesieniu do wykonania planowanych 
dochodów ogółem i planowanych wydatków, porównanie wskazuje na wzrost o 
21,2% i o 3,0 % 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 23.625.865,00zł, zrealizowano  
w wysokości 10.397.632,80zł tj. 44,00% i o 0,35% mniej niż w roku poprzednim. 
Uzyskane dochody w I półroczu 2006r. 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  
2005 

-dochody własne 32,7% 32,3% 
-subwencja ogólna 40,1% 43,0% 
 w tym część oświatowa 27,8% 35,1% 
-dotacje celowe na zadania zlecone i własne 17,6% 17,0% 
-udział w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 9,6% 7,7% 
 

W strukturze wykonania dochodów do analogicznego okresu roku 
poprzedniego obserwuje się spadek subwencji ogólnej o 2,9%, części oświatowej 
subwencji ogólnej o 7,3%, natomiast odnotowano wzrost dochodów własnych o 0,4% 
o 0,6% w dotacjach i o 1,9% w udziałach w podatkach stanowiący dochód budżetu 
państwa.  
 

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

 w I półroczu 
2005 

- wpływy z podatków i opłat 82,8% 90,4% 
- wpływy z gospodarki mieniem komunalnym 16,2% 8,2% 
 -różne  1,0% 1,4% 
 

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 niższe o 108,60zł (w 2005 była to kwota - 33.217,00zł , 
a w 2006 jest to kwota  - 33.108,40zł). 

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

na : 
- wzrost o 4,9% zadłużeń w należnościach krótkoterminowych,  
- wzrost o 1,1% zadłużeń w należnościach długoterminowych (na półrocze w latach 
2001-2005 przedstawiało się to następująco: 205.751,81zł; 156.950,00zł; 
181,462,00zł; 223.251,00zł; 205.399,00zł a w 2006 207.701,19zł - większość tych 
należności jest zabezpieczona hipoteką przymusową na nieruchomościach), 
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- oraz odnotowano wzrost w zobowiązaniach długoterminowych o 200,3% 
(najważniejszy wpływ na wzrost tych zobowiązań miała emisja obligacji komunalnych 
serii A-D w roku 2005) 
    

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 

7 000,00 zł 
Wykonanie 
4 406,86 zł 

 tj.63,0 % 
Kwota ta stanowi wpłaty za dzierżawę terenów łowieckich przekazane przez 
Starostwo Powiatu Oleśnickiego. 
 
Dz.600 – Transport i łączność Plan 

496 610,00 zł 
Wykonanie 
9 322,52 zł  

tj.1,9 % 
Kwotę stanowią grzywny i kary pieniężne w wysokości 6.796,60zł i 2.525,62zł za 
zajęcia pasa drogowego. 
 
Dz.700 -Gospodarka mieszkaniowa Plan 

708 000,00 zł 
Wykonanie 

552 064,45 zł  
tj.78,8% 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-opłaty za zarząd użytkowania wieczystego 49 000,00 46,7% 
-najem i dzierżawy mienia 43 000,00 60,0% 
-przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego 

285 940,00 97,9% 

-odpłatne nabycie praw własności 324 060,00 67,8% 
-odsetki od nieterminowych wpłat 6 000,00 62,7% 
     
Dz.710 -Działalność usługowa 
 

Plan 
7.000,00 zł 

Wykonanie 
3 760,48 zł  

tj.49,3% 
Kwotę stanowią wniesione opłaty za pochówek na cmentarzu komunalnym w 
Poniatowicach. 
 
Dz.750 -Administracja publiczna Plan 

81 785,00 zł 
Wykonanie 

46 360,93 zł  
tj.56,7 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na zadania z zakresu administracji 
rządowej wykonanie w 53,6% i dochody gminy związane z realizacja zadań z 
zakresu administracji rządowej wykonanie 67,1%  (5% w dochodach od dowodów 
osobistych) oraz wpływy z różnych dochodów do urzędu wykonanie 64,5% 
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Dz.751 - Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

Plan 
1 750,00 zł 

Wykonanie 
874,00 zł  
tj.49,9 % 

Wpływy w kwocie 874,00zł 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 
 9 700,00 zł 

Wykonanie 
700,00 zł  

tj. 7,2% 
Kwota dotacji celowej na zadania z zakresu obrony cywilnej, pozostała kwota w 
wysokości 9.000zł zostanie zrefundowana w II półroczu po przedstawieniu 
wydatków związanych z utworzeniem stanowiska zarządzania kryzysowego.  
 
Dz.756 -Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej 

Plan 
7 079 088,00 zł 

Wykonanie 
3 819 517,14 0 

zł  
tj.54,0 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na rozdziały : 
75601 
  

Wpływy z podatku dochodowego od 
osób fizycznych 

7 700,00 3 856,55 50,09%

75615 
  
  

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

2 056 841,00 1 419 654,13 69,02%

75616 
  
  

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

2 517 711,00 1 287 728,50 51,15%

75618 
  

Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu terytorialnego 

179 250,00 116 165,13 64,81%

75621 
  

Udziały gmin w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa 

2 317 586,00 992 112,83 42,81%

 
 

Dz.758 -Różne rozliczenia 
 

Plan 
7 258 345,00 zł 

Wykonanie 
4 171 934,00 zł 

tj. 57,5% 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-część oświatowa 4 703 918,00 61,5%planu 
-część wyrównawcza 2 527 557,00 50,0%planu 
-część równoważąca 26 870,00 50,0%planu 
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Dz.801 -Oświata i wychowanie 
 

Plan 
1 950 155,00 zł 

Wykonanie 
3 302,00 zł 

tj.0,2% 
Kwotę wykonania 3.302,00zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w 
wysokości 3.285,00zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej , obejmującej 
podręczniki szkolne, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół 
podstawowych w roku szkolnym 2006/2007. Kwota w planie wysokości 
450.000,00zł to przewidywane środki z SPO-ROL 2.3. na projekt  „Budowa auli przy 
SP w Sokołowicach” a kwota 1.496.870,00zł to przewidywane środki z 
ZPORR.3.3.2. na projekt „Adaptacja budynku pokoszarowego na gminne 
gimnazjum w miejscowości Oleśnica”. Oba zadania zostały zrealizowane– 
refundacji środków w II półroczu 2006r.  
 
Dz.852 – Pomoc społeczna 
 

Plan 
3 109 500,00 zł 

Wykonanie 
1 729 848,32 zł 

tj.55,6% 
-dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki 
emerytalne i rentowe w tym : 

2 696 000,00 55,5%planu 

-dotacja na utrzymanie GOPS  144 000,00 53,8% planu 

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

207 000,00 52,2%planu 

-pozostała działalność 47 000,00 84,3% planu 
- i inne  15 500,00 49,9% planu 
 
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
 
 

Plan 
54 752,00 zł 

Wykonanie 
54 752,00 zł 

tj.100,0% 
Kwotę wykonania w całości stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na 
świadczenia 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 
2 861 680,00 zł 

Wykonanie 
600,58 zł 

tj.0,0% 
Kwotę wykonania w wysokości 600,58 zł stanowią wpływy z opłaty produktowej.  
Kwota w planie wysokości 2 857 060,00z l to przewidywane środki z tytułu 
zrealizowanych projektów : ZPORR.3.1. Budowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Brzezinka ; ZPORR.3.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Boguszyce. Etap I- Boguszyce Osiedle ; ZPORR.3.1. Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyce. Etap II- Boguszyce Wieś.  
Wszystkie zadania zostały zrealizowane – refundacji środków w II półroczu 2006r. 
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Z danych tabelarycznych wynika, że: 
- zwiększeniu uległy wpływy z dochodów własnych o 22,8% w porównaniu do 
analogicznego okresu roku poprzedniego (wpływy z dochodów własnych w I pół.  
w 2003 - 2.765.675zł ; w 2004r. 3.142.557zł ; w 2005 2.772.153zł a w 2006 
3.403.494,97zł) powyższe spowodowane jest przede wszystkim większym 
wykonaniem bo w 78,0%  planu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz w 59,4% 
dochodów od osób fizycznych prawnych i innych jednostek. Pomimo wielkości 
dochodów własnych na poziome roku 2004, nadal obserwuje się utrzymanie 
zaległości na półrocze (w 2003r. 730.298zł, w 2004r. 730.625zł ; w 2005r. 925.237zł) 
w wysokości 805.518,67zł z tego głownie to podatek od nieruchomości i rolny od 
osób fizycznych. Przyczyną takiego stanu przede wszystkim ekonomiczne zubożenie 
mieszkańców gminy oraz wysoka stopa bezrobocia. 
- udział wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększył się  
z 7,7% do 9,6% w porównaniu do roku 2005 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%  
- 2006r. plan 2.317.586,00zł wykonanie 992.112,83 tj. 42,8%) 

jest to tendencja pozytywna lecz niezadowalająca w związku z licznymi  z roku na 
rok nowymi zadaniami  nakładanymi na gminę , gdyż na poziom wykonania tych że 
dochodów  gmina nie ma wpływu.  
 

Ze wskaźnika wykonania dochodów ogółem tj 44%  można wywnioskować 
wstępnie , że wynik ten jest nie zadawalający w porównaniu do roku poprzedniego, 
gdzie wskaźnik ten wynosił 48,3%. Z analizy tabeli nr 2.1 można ustalić , że wiele 
znaczących pozycji w budżecie nie zostało wykonane – są to dochody, które 
zrealizowane będą w II półroczu w większości przypadków są to środki pochodzące 
z funduszy strukturalnych, dlatego wskaźnik ten nie jest niepokojący. 
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2. Wydatki 
 

Plan wydatków po zmianach, w wysokości 24 117 865,00 zł zrealizowano  
w wysokości 8.946.370,48 tj.37,1% o 0,9% mniej niż w roku poprzednim (wydatki 
zrealizowane w analogicznym okresie roku poprzedniego 7.208.719,00zł tj 37,7%). 
Wydatki bieżące stanowią 89,0%, a wydatki majątkowe 11,0% wydatków ogółem. 
Wydatki ogółem z podziałem i w przeliczeniu na jednego mieszkańca (liczba 
mieszkańców 11.482)  zostały zrealizowane w kwotach w poszczególnych okresach 
jak poniżej : 

 
Wydatki na 1 mieszkańca wg stanu    

na 30.06.2006r na 30.06.2005r na 30.06.2004r 
Wydatki ogółem  
                w tym: 

779,16zł 762,60zł 636,50zł 

- wydatki majątkowe 85,72zł 97,80zł 103,50zł 
- wydatki bieżące 693,45zł 664,80zł 533,00zł 

 
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 
2006 r. po 
zmianach 

Wykonanie 
na 

30.06.2006r. 

% 
 wykon. 

Struk.udz. 
w wykon. 
budżetu 

% 
010  Rolnictwo i łowiectwo 19 643,00 9 713,84 49,5 0,11 
020  Leśnictwo 25 000,00 0,00 0,0 0,00 
600  Transport i łączność 2 527 930,00 299 124,42 11,8 3,34 
700  Gospodarka mieszkaniowa 1 265 000,00 280 940,69 22,2 3,14 
710  Działalność usługowa 36 000,00 20 937,99 58,2 0,23 
750  Administracja publiczna 2 499 619,00 1 100 651,40 44,0 12,30 
751  Urzędy naczelnych organów 1 750,00 0,00 0,0 0,00 
752  Obrona narodowa 500,00 0,00 0,0 0,00 
754  Bezpieczeństwo publiczne 93 500,00 40 153,70 42,9 0,45 
756  Dochody od osób prawnych, 54 150,00 23 559,95 43,5 0,26 
757  Obsługa długu publicznego 218 250,00 67 704,18 31,0 0,76 
758  Różne rozliczenia 43 000,00 0,00 0,0 0,00 
801  Oświata i wychowanie 8 443 681,00 3 856 249,19 45,7 43,10 
851  Ochrona zdrowia 245 000,00 45 413,77 18,5 0,51 
852  Pomoc społeczna 3 535 400,00 1 771 823,18 50,1 19,80 
854  Edukacyjna opieka 189 692,00 69 687,57 36,7 0,78 
900  Gospodarka komunalna 3 563 750,00 642 928,60 18,0 7,19 
921  Kultura i ochrona 1 016 341,00 499 662,00 49,2 5,59 
926  Kultura fizyczna i sport 339 659,00 217 820,00 64,1 2,43 

Ogółem 24 117 865,00 8 946 370,48 37,1 100,00 
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Strukturę wydatków w układzie wg działów, ze zróżnicowaniem na wydatki 
bieżące i majątkowe ujęto w Tabeli nr 2.9. 
 

Informację o realizacji wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne ujęto  
w dalszej części a zakres wydatków bieżących (wykonanie 7.962.177,82zł 
tj.46,91% z planu 16.973.165,00) przedstawia się następująco: 
 

Dz.010 –Rolnictwo i łowiectwo Plan 
19 643,00 zł 

Wykonanie 
9 713,84zł 
 tj. 49,45% 

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

Dz.020 –Leśnictwo Plan 
25 000,00 zł 

Wykonanie 
0,00 zł  

tj.0,00 % 
Kwotę przeznaczoną na utrzymanie zasadzeń leśnych oraz utrzymanie lasów 
komunalnych – kwoty w I półroczu nie wydatkowano. 
 

Dz.600 -Transport i łączność Plan 
557 230,00zł 

Wykonanie 
85 149,08zł  

tj.15,28 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na rozdziały: 
60016   Drogi publiczne gminne 42 000,00 6 182,58 14,72%

4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 5 885,52 14,71%  
  4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 297,06 14,85%

60017   Drogi wewnętrzne 465 230,00 78 966,50 16,97%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 900,00 2 885,00 73,97%

4270 Zakup usług remontowych 448 100,00 65 694,70 14,66%

4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 6 728,52 84,11%

  
  
  
  
  

4590 
  

Kary i odszkodowania wypłacane na 
rzecz osób fizycznych 

5 230,00 
  

3 658,28 69,95%

60095   Pozostała działalność 50 000,00 0,00 0,00%

  4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 0,00 0,00%

Realizacje zadań inwestycyjnych z zakresu transport i łączności ujęto w dalszej 
części informacji. 
 

Dz.700 -Gospodarka mieszkaniowa 
 

Plan 
490 000,00zł 

Wykonanie 
242 940,69zł  

tj.49,58 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-zakup energii 5.000zł 54,2% wykonano 
-zakup usług remontowych 266.000zł 67,8% wykonano 
-zakup usług pozostałych w tym na: 163.000zł 35,8% wykonano 

 

-odszkodowania za działki 
-wyceny nieruchomości  
-usługi geodezyjne (podziały, wyrysy, wypisy, mapy sytuacyjne itp.) 
-ogłoszenia w prasie 
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-różne opłaty składki 
(kwota zarezerwowana na ubezpieczenie mienia 
komunalnego do zrealizowania w II półroczu br.) 

50.000 0,0% wykonano  

-zakup materiałów i wyposażenia 6.000zł 22,3% wykonano 
Zadania inwestycyjne przedstawiono w dalszej części informacji. 
 

Dz.710 –Działalność usługowa Plan 
36 000,00zł 

Wykonanie 
20 937,99zł  

tj.58,16 % 
Kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz 
przygotowanie miejsca pochówku. 
 
 

Dz.750 – Administracja publiczna Plan 
2 481 619,00zł 

Wykonanie 
1 086 111,40zł 

 tj.43,77 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

Urzędy wojewódzkie – wydatki związane z 
pracami zleconymi administracji samorządowej 

59.285,00zł 49,0%wykonano 

Rada Gminy w tym na : 157.000,00zł 42,6%wykonano 
-zakup materiałów i wyposażenia  
(wiązanki, pieczątki i inne materiały niezbędne 
do prac rady) 

18.000zł 4 264,46zł 

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

16.000zł 2.715,00zł 

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

115.000zł 54.390,24zł 

-podróże służbowe krajowe i 
zagraniczne 

2.000zł 0,00zł 

 

-różne opłaty i składki  
(składka na ZGW RP) 

3.000zł 2.620,34zł 

Urząd Gminy w tym na: 2.242.330,00zł 43,7%wykonano 
tj. 980.773,17zł 

3030 
 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 64 680,00 32 916,0050,89%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 090 114,00 533 601,28 48,95%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 855,00 77 854,52 100,00

%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 192 574,00 103 726,09 53,86%
4120 Składki na Fundusz Pracy 28 877,00 15 677,62 54,29%
4140 
  

Wpłaty na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

12 000,00 6 342,20 52,85%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 315,00 2 725,00 5,76%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 000,00 23 664,09 35,32%
(woda  oraz kubki, tonery, krzesła, książki i prasa codzienna, pieczątki, mat. biurowe, części 
komputerowe. Części do ksero, druki, środki czystości, materiały eksploatacyjne do drukarek, dyskietki) 
4260 Zakup energii 36 200,00 18 683,1251,61%
4270 Zakup usług remontowych 315 000,00 0,00 0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 890,00 29,67%
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4300 Zakup usług pozostałych w tym : 244 258,00 123 905,52 50,73%
usługi telekomunikacyjne ;usługi telekomunikacyjne GSM;-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;umowy o 
dzieło;-opieka autorska systemów SPOD;-utrzymanie systemu BIP;-abonament – serwer WWW- 
PROVIDER-szkolenia pracowników ;-niszczenie dokumentów;-przegląd kserokopiarek, -wywóz 
nieczystości, -ryczałt serwisowy budynku UG -prowizje bankowe 
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 10 500,00 5 257,43 50,07%
4410 Podróże służbowe krajowe 21 000,00 7 338,70 34,95%
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 0,00 0,00%
4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 4 245,00 70,75%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 23 957,00 23 946,60 99,96%

Promocja jst 20.000zł 61,4%wykonano 
Pozostała działalność 6.004zł 0,0%wykonano 
 

Dz.751 –Urzędy naczelne organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

Plan 
1 750,00zł 

Wykonanie 
0,00 zł  

tj.0,00% 
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 
93.500,00zł 

Wykonanie 
40 153,70zł  

tj. 42,9 % 
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na dotację celową przekazaną na 
sfinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla OSP funkcjonujących 
na terenie gminy - kwota 34.800,00zł. Kierunki wydatków określa Tabela nr 2.10.  
Pozostała kwota – 3.745,00zł stanowi zakup sprzętu dla policji oraz 1.608,70zł to 
koszty poniesione na zadania 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 
54.150,00 zł 

Wykonanie 
23.559,00 zł  

tj. 43,5 % 

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 
218,250,00 zł 

Wykonanie 
67.704,18zł  

tj. 31,0% 
Wielkość wydatków poniesiono na regulację zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
kredytów w BISE Wrocław i WFOŚiGW we Wrocławiu. 
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Dz.758 -Różne rozliczenia Plan 
43,000,00 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 
7.323.681,00zł 

Wykonanie 
3.671.511,22zł  

tj. 50,13% 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 
80101   Szkoły podstawowe 4 359 107,00 2 255 620,69 51,75%

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 185 849,00 74 271,31 39,96%

    wynagrodzeń       
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 285,00 391,00 11,90%

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 466 979,00 1 222 370,24 49,55%

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 195 697,00 194 402,52 99,34%

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 527 342,00 265 546,58 50,36%

  4120 Składki na Fundusz Pracy 72 078,00 36 223,74 50,26%

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 500,00 7 388,16 34,36%

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 727,00 38 217,14 41,21%

  4240 Zakup pomocy naukowych, 35 200,00 4 923,74 13,99%

    dydaktycznych i książek       
  4260 Zakup energii 317 707,00 190 286,14 59,89%

  4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 10 518,06 10,52%

  4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 400,00 20,00%

  4300 Zakup usług pozostałych 83 260,00 43 393,58 52,12%

  4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 500,00 1 437,08 41,06%

  4410 Podróże służbowe krajowe 13 800,00 4 469,51 32,39%

  4430 Różne opłaty i składki 27 700,00 6 845,00 24,71%

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 210 483,00 154 536,89 73,42%

    świadczeń socjalnych       
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach 314 513,00 164 295,22 52,24%

    podstawowych       
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 17 154,00 7 801,71 45,48%

    wynagrodzeń       
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 211 133,00 102 309,02 48,46%

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 871,00 17 760,40 99,38%

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 776,00 22 355,76 52,26%

  4120 Składki na Fundusz Pracy 5 936,00 3 076,54 51,83%

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 0,00 0,00%

  4240 Zakup pomocy naukowych, 4 624,00 250,00 5,41%

    dydaktycznych i książek       
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 14 769,00 10 741,79 72,73%

    świadczeń socjalnych       
80104   Przedszkola 60 000,00 7 760,00 12,93%

  2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 60 000,00 7 760,00 12,93%

    zadania bieżące realizowane na       
  
  

  
  

podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

  
  

  
  

  
  

80110   Gimnazja 1 912 747,00 915 875,37 47,88%

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 9 100,00 0,00 0,00%
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    wynagrodzeń       
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 172 000,00 571 972,11 48,80%

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 388,00 85 387,93 100,00%

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220 996,00 114 403,65 51,77%

  4120 Składki na Fundusz Pracy 30 186,00 15 783,46 52,29%

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 0,00%

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 9 063,72 50,35%

  4240 Zakup pomocy naukowych, 14 000,00 0,00 0,00%

    dydaktycznych i książek       
  4260 Zakup energii 100 000,00 42 918,79 42,92%

  4270 Zakup usług remontowych 158 000,00 13 653,01 8,64%

  4300 Zakup usług pozostałych 18 160,00 5 390,62 29,68%

  4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 500,00 597,88 39,86%

  4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 2 488,51 62,21%

  4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 0,00%

  4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 132,00 4,40%

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 73 417,00 54 083,69 73,67%

    świadczeń socjalnych       
80113   Dowożenie uczniów do szkół 648 332,00 313 763,94 48,40%

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 880,00 2 400,00 83,33%

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 879,00 5 072,45 34,09%

  4120 Składki na Fundusz Pracy 2 033,00 729,79 35,90%

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75 591,00 27 591,61 36,50%

  4300 Zakup usług pozostałych 552 757,00 277 826,79 50,26%

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 192,00 143,30 74,64%

    świadczeń socjalnych       
80130   Szkoły zawodowe 1 000,00 1 000,00 100,00%

  2320 Dotacje celowe przekazane dla 1 000,00 1 000,00 100,00%

    powiatu na zadania bieżące       
    realizowane na podstawie porozumień       
80146   Dokształcanie i doskonalenie 27 982,00 13 196,00 47,16%

    nauczycieli       
  4300 Zakup usług pozostałych 27 982,00 13 196,00 47,16%

 
 

Zestawienie podstawowych informacji dotyczących szkół podstawowych i gimnazjum   
oraz wykonania planów finansowych na dzień 30 czerwca 2006r. 

Wyszczególnienie SP Ligota 
Mała 

SP 
Wszechświęte 

SP 
Gminy 

Oleśnica 

SP 
Sokołowice 

SP Ligota 
Polska 

SP 
Smolna Gimnazjum Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
-przeciętna liczba 
zatrudnionych  16 11 16 13 17 9 36 118 

-pracujący w 
osobach (Z-03) 24 15 19 20 22 15 44 159 

Razem 
zatrudnieni : 24 15 19 20 22 15 44 159 

liczba uczniów 
średnioroczna 183 93 121 178 207 108 456 1346 

Wydatki  bieżące 
: 492.16,96 313.316,42 413.662,39 476.543,90 564.873,95 341.900,85 1.054.553,47 3.657.067,94 

w tym:         
 - płace i 
pochodne 342.550,09 237.869,05 298.485,64 324.164,59 424.977,69 243.385,90 787.547,15 2.658.980,11 

 - odpis na zfśs 31.158,80 20.419,07 32.453,68 25.527,04 33.295,89 22.567,50 54.083,69 219.505,67 
 - dowóz uczniów 35.803,52 11.154,64 37.587,28 42.446,01 25.690,37 7.756,74 149.228,10 309.666,66 
- pozostałe 
wydatki 82.704,55 43.873,66 45.135,79 84.406,26 80.910,00 68.190,71 63.694,53 468.915,50 
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Udział w 
wydatkach płac, 
pochodnych i zfśs  

75,92% 82,44% 80,00% 73,38% 81,13% 77,79% 79,81% 78,71% 

Koszt 
utrzymania  
1 ucznia 

2.689,71 3.368,99 3.418,70 2.677,21 2.728,86 3.165,75 2.312,62 2.716,99 

Wysokość subwencji oświatowej : 4.703.918 zł ; na 1 ucznia  3.494,74 
 
Dz.851 -Ochrona zdrowia Plan 

140.000,00 zł 
Wykonanie 

29.143,94 zł  
tj. 20,8 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

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

10.600,00zł 8.178,00zł 

-zakup materiałów i wyposażenia 11.000,00zł 6..915,43zł 
-zakup usług pozostałych w tym na: 48.000,00zł 13.996,56złzł 
-podróże służbowe krajowe 400,00zł 54,40zŁ 
Dotacje:   

-dofinansowanie fundacji zdrowia na rzecz 
profilaktyki wśród dzieci i młodzieży 

25.000,00zł 0,00zł 

-dotacja dla szpitala powiatowego na remonty 
bieżące 

10.000,00zł 0,00zł 

-datacja na lecznictwo ambulatoryjne dla 
SPZOZ 

20.000,00ZŁ 0,00zł 

-dotacje dla stowarzyszeń realizujących 
program AA  

15.000,00zł 0,00zł 

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie 
Przeciwdziałania Narkomanii zostały opisane w dalszej części informacji. 
 
Dz.852 -Pomoc społeczna Plan 

3.535.400,00zł 
Wykonanie 

1.771.823,18 zł  
tj.50,1 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na zadania zlecone i na zadnia własne 
przedstawia się następująco : 

85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka 2 696 000,00 1 341 630,37 49,76%

    alimentacyjna oraz składki na       
  
  

  
  

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

  
  

  
  

  
  

  3110 Świadczenia społeczne 2 605 670,00 1 302 931,29 50,00%

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 200,00 14 859,40 43,45%

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 760,00 2 754,00 99,78%

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 400,00 14 292,45 45,52%

  4120 Składki na Fundusz Pracy 910,00 380,55 41,82%

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 995,00 3 281,07 32,83%

  4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 2 532,96 25,33%

  4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 25,40 8,47%

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 765,00 573,25 74,93%

    świadczeń socjalnych       
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85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 500,00 6 516,52 42,04%

    opłacane za osoby pobierające       
  
  
  

  
  
  

niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 500,00 6 516,52 42,04%

85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz sk ładki 272 000,00 117 257,39 43,11%

    na ubezpieczenia emerytalne i rentowe       
  3110 Świadczenia społeczne 272 000,00 117 257,39 43,11%

85215   Dodatki mieszkaniowe 150 000,00 77 175,12 51,45%

  3110 Świadczenia społeczne 150 000,00 77 175,12 51,45%

85219   Ośrodki pomocy społecznej 279 000,00 153 097,20 54,87%

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 206 000,00 110 087,72 53,44%

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 500,00 13 179,12 97,62%

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 500,00 20 525,70 56,23%

  4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 2 775,04 55,50%

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 683,00 2 652,25 27,39%

  4300 Zakup usług pozostałych 4 950,00 1 584,62 32,01%

  4410 Podróże służbowe krajowe 210,00 0,00 0,00%

  4430 Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0,00%

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 3 057,00 2 292,75 75,00%

    świadczeń socjalnych       
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 3 460,00 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 2 560,00 0,00 0,00%

85295   Pozostała działalność 119 440,00 76 146,58 63,75%

  3110 Świadczenia społeczne 112 440,00 72 004,03 64,04%

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 939,95 98,50%

  4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 202,60 6,75%

 

Dane z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Oleśnicy za  I półrocze 2006 roku. 
                                     
Plan finansowy po zmianach na dzień 30.06.2006r. wynosił 3.533.960,00 zł w tym na  
- zadania zlecone             -  2.844.500,00 zł 
- zadania własne              -     689.460,00 zł 
 
W y d a t k i  - Zadania zlecone 
Na plan 2.844.500,00 zł zrealizowano 1.404.990,84 zł  
 
W ramach tej kwoty  wypłacono : 
Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego  

- wydano 1683 decyzji o świadczenia rodzinne  
- na świadczenia rodzinne wydatkowano 1.207.994,70 zł  
- wydano 56 decyzji o zaliczkę alimentacyjną 
- zaliczkę alimentacyjną wypłacono na kwotę 94.936,59 zł  
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacono za 14 osób na kwotę  

11 472,74 zł  
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- wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych wyniosły 27.226,34 zł 
 
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne -  składki  na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 38 osób pobierających 
świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 6.516,52  zł 
 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe  zasiłki stałe dla  26 osób w kwocie 56.843,95 zł 
 
 
W y d a t k i  - Zadania własne gminy 
Na plan  689.460,00 zł wydatkowano 366.832,34 zł, w tym między innymi: 
 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe. Na plan 139.000,00 zł / w tym  specjalne zasiłki celowe  –
10.000,00 zł/ wydatkowano   60 413,44 zł / w tym specjalne zasiłki celowe –  
3.800,00 zł / 
 
W ramach kwoty 3 800,00 zł sfinansowano: 
- zasiłki celowe i w naturze dla 47 rodzin na kwotę 10.157,82 zł 
- zasiłki celowe specjalne dla 11 rodzin na kwotę 3.800,00 zł 
- zasiłki okresowe dla 74 rodzin na kwotę 46.455,62 zł  
W ramach kwoty 3.800,00 zł sfinansowano zasiłki celowe specjalne z tytułu: 
-        9 rodzin      -  niepełnosprawność i długotrwała choroba, 
-        1 rodzina    -  długotrwała choroba, 
-    1 rodzina     -  bezrobocie i długotrwała choroba , 
 
 
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Na plan 150.000,00 zł wydatkowano 
77.175,12 zł. Dodatki mieszkaniowe otrzymało 96 rodzin 
 
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Na utrzymanie GOPS-u na plan 
279.000,00 zł wydatkowano 153.097,20 zł, są to głównie środki przeznaczone na 
płace, składki ZUS, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz zakup usług 
pozostałych. 
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność. Na plan 118.000,00 zł w tym: 
- środki własne 71.000,00 zł  / w tym dożywianie dzieci w szkołach 64.000,00zł/ 
- środki DUW 47.000,00 zł / dożywianie dzieci w szkołach/ 
   
Ogólnie dożywianiem objęto 350 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na 
terenie gminy, na ten cel wydatkowano 72.004,03zł. Poza tym dokonano zakupów z 
przeznaczeniem na zorganizowanie  „Dnia Seniora” we wsi Ligota Polska, Brzezinka, 
Ostrowina  dla 100 osób .  
 
 
               Z analizy dotychczasowej realizacji budżetu wynika, że liczba osób 
potrzebujących pomocy finansowej z roku na rok wzrasta. Jedną z głównych 
przyczyn zwiększania się liczby klientów pomocy społecznej jest wysoki poziom 
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bezrobocia w naszym rejonie. Najbardziej odczuwają  to  osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, przede wszystkim kobiety. 
      
 
Dz.854 –Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 

189.692,00zł 
Wykonanie 
69.687,57zł  

tj.36,7 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-na działalność Instytucji Kultury przekazaną kwotę w formie 
dotacji wykorzystaną na organizacje wypoczynku letniego i 
zimowego 

54.00,00zł 

-zakup usług pozostałych – realizacja wydatków przez szkoły –
tzw. zielona szkoła. 

4.874,00zł 

-pomoc materialna dla uczniów w formie socjalnej 10.813,57zł 
 
Dz.900 -Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

Plan 
507.750,00 zł 

Wykonanie 
217.258,63 zł  

tj.42,8 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-gospodarka ściekowa  i ochrona wód i gleb 
(montaż sond elektrycznych w Ostrowinie; dopłaty 
do ścieków 3.318,02zł; oraz składki za korzystanie 
środowiska do UM –Wydział ochrony Środowiska 
513,00zł) 

149.950,00zł 6,6% wykonano 

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

10.000,00zł 16,1% wykonano 

-koszty oświetlenia drogowego i 
eksploatacja punktów świetlnych 

305.000,00zł 66,5% wykonano 

-pozostała działalność 30.000,00zł 0,0% wykonano 
- oczyszczanie miast i wsi 9.000,00zł 42,0% wykonano 

 

- ochrona gleb i wód  3.800,00zł 0,0% wykonano 
Wykorzystanie dotacji i zadania inwestycyjne dotyczące działu 900 ujęto w części 
„Inwestycje i zakupy inwestycyjne”. 
  
Dz.921 -Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

Plan 
1.006.341,00zł 

Wykonanie 
489.662,00 zł  

tj48,7 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

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

485.662,00zł 
 

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. Szczegóły z realizacji planu ujęto w załączniku nr 2 do 
zarządzenia. 



19 

-dotacja przekazana na sfinansowanie remontu w kościołach w 
miejscowościach Smardzowie i Nieciszów. 

4.000,00zł 
 

   
 
Dz.926 -Kultura fizyczna i sport Plan 

258.659,00zł 
Wykonanie 

136.820,00 zł  
tj 52,9 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

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

136.820,00zł 
 

 
Realizację planu dochodów i wydatków budżetu gminy objętego 

harmonogramem w układzie kwartalnym przedłożono w Tabeli nr 2.11. 
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3. Wydatki ze środków alkoholowych  
 
Plan wydatków w Dziale 851 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi = 
130.00,00zł  zrealizowano w wysokości 45.413,77zł tj. w 34,9% w tym w podziałce 
klasyfikacji budżetowej wydatkowano  : 
 
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – razem 8.178,00 zł, w tym: 

- wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –  
350,00 zł; 

- wynagrodzenie dla psychoterapeuty za realizację dodatkowych godzin 
Programu Podstawowego dla osób uzależnionych od alkoholu – 528,00 zł; 

- realizacja prelekcji i pogadanek przez ks. Krzysztofa Antosika – 1.000,00 zł; 
- wynagrodzenie za przeprowadzenie w szkołach programu 7 kroków – 

6.300,00 zł    
 
 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – razem 6.915,43 zł , w tym: 

- nagroda rzeczowa / drukarka atramentowa  / dla najlepszej oferty z terenu 
gminy na V Targach Młodzieżowej Przedsiębiorczości – 349,99 zł; 

- zakup broszur kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla szkół – 1220,00 zł; 
- zakup stół betonowego do tenisa stołowego dla Wyszogrodu – 2.675,46 zł; 
- zakup stołu do ping-ponga dla gminnej szkoły podstawowej – 720,00 zł; 
- nagroda rzeczowa dla najlepszego sportowca turnieju sztuk walki z terenu 

gminy – 250,00 zł; 
- nagrody rzeczowe dla najlepszych sportowców klubu „DOSAN” – 999,98 zł; 
- nagroda dla najlepszego zawodnika klubu „Orzeł” z terenu gminy – 700,00 zł 

     
 
§ 4300 – zakup usług pozostałych – razem 13.996,56 zł, w tym: 

- za ogłoszenie w prasie otwartego konkursu ofert – 735,66 zł; 
- wystawienie spektakli profilaktycznych w szkołach  – 12.200,00 zł; 
- koszty szkolenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych – 579,00 zł; 
- montaż stołu do pin-ponga – 481,90zł; 
 

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – razem 54,40 zł, w tym: 
- delegacja członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych                   

– 54,40 zł. 
 
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – razem 
16.269,38 zł, w tym: 

- plac zabaw we wsi Ligota Mała – 1.6269,38 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 1.451.262,32zł  
w latach ubiegłych był to wyniki: ujemny w 2005 roku  tj.104.565,00zł, dodatni w 2004 
tj. 1.367.570,00zł i dodatni w 2003 tj. 1.486.475,00zł. 

 
Wielkość zobowiązań finansowych długoterminowych w wysokości 

2.929.043,00 (kredyt inwestycyjny w BISE O/Wrocław w kwocie  121.043,00zł na 
budowę sali gimnastyczne w SP Ligota Polska oraz pożyczki z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w kwocie łącznej 558.000zł oraz wyemitowane obligacje serii A-D  
w kwocie łącznej 1.250.000,00zł) stanowi  28,17% wykonanych dochodów okresu 
sprawozdawczego, w porównaniu do półroczu roku poprzedniego 11,3% co stanowi 
dopuszczalny miernik.  

 
 
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 992.112.83zł  tj.42,8% planu co w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego spadło o 0,4% (rok 2005 plan 1.528.331zł 
wykonanie 660,775,00zł tj.43,2% a w roku 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 2006r. Na poziom 
wykonanie tych dochodów, które w strukturze dochodów stanowią 9,6% (w roku 
2005 - 7,7% a w 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 nowych rozwiązań z nowej ustawie o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (ustawa z 13 listopada 2003r.), dzięki którym wysokość 
udziałów wzrosła we wpływach z podatków bezpośrednich : 
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku 

zamieszkałych na obszarze gminy o 8,35% w stosunku do roku 2003  
(z 27,6% do 35,95% w roku 2006), 

- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników tego podatku , 
posiadających siedzibę na obszarze gminy o 1,71% w stosunku do roku 2003 
(5,0% w 2003, 6,71% w roku 2005), 

- oraz 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami 

dochody te nie rekompensują nowych zadań nakładanych w drodze ustaw na 
gminę gdyż ich wykonanie od lat nie jest w 100% (jedynie w roku 2005 wykonanie 
wyniosło ponad plan 1.618.985,00zł tj. 105,9% planu). Gmina wykonując obowiązki 
wobec swoich mieszkańców przy układaniu planu wydatków zakłada realizacje 
powyższych dochodów w 100% a dodatkowo na realizację zaplanowanych wspólnie 
zadań remontowych lub inwestycyjnych przewiduje wyemitować obligacje komunalne 
lub zaciągać kolejne pożyczki z uwagi na występujący deficyt budżetowy i spłatę  
z dochodów zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich.  W sytuacji, gdy 
wykonanie dochodów w podatkach bezpośrednich będzie niższe niż 100%, by 
zachować równowagę budżetową gmina zmuszona będzie  ograniczyć wydatki  
w II półroczu 2006r.  by nie przekroczyć ustawowych progów zadłużania się.  
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Ważny wpływ na wykonanie wydatków i dochodów w II półroczu będą miały 

dofinansowania z budżetu UE i z budżetu państwa - refundacje zadań 
współfinansowanych tj:  

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezinka; 
- Adaptacja budynku pokoszarowego na gminne gimnazjum w miejscowości 

Oleśnica; 
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsowości Boguszyce. Etap I- 

Boguszyce Osiedle; 
- Budowa auli przy SP w Sokołowicach; 
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsowości Boguszyce. Etap II- 

Boguszyce Wieś. 
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III) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE  
 

Udział wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne  
w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 10,9%, w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego jest niższy o 1,9% . Wskaźnik wykonania 
14,0% ( w roku ubiegłym 15,8%) spowodowany jest realizacją najważniejszych 
zadań inwestycyjnych w II półroczu roku bieżącego. 

Plan wydatków przeznaczony na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych  
w wysokości 6.979.700,00zł w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego (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 0,5% na bieżący rok. W okresie 
sprawozdawczym plan omawianych wydatków zwiększono o kwotę 928.700,00zł 
(plan w uchwale budżetowe z 13 stycznia 2006r. wynosił 6.051.000,00zł). 
 

W łącznej kwocie planowanych środków finansowych 6.979.700,00zł udział 
mają : 
 
-środki własne 3.343.750,00zł  
-pożyczki i obligacje 3.138.700,00zł  
-inne źródła 497.250,00zł  

-dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych  258.250,00zł  

- środki pozyskane z innych źródeł  230.000,00zł  

 

- dotacje z budżetu państwa 9.000,00zł  
 

Kierunki działalności inwestycyjnej wydatkowane w okresie sprawozdawczym 
przypadają na: 

 
WYDATKI INWESTYCYJNE  
w tym na działy : 

943.383,28zł 14,2%wykonanie 
planu ogółem 

600.Transport i łączność 213.975,34zł 11,47% wykonania 
700. Gospodarka komunalna 38.000,00zł 6,67% wykonania 
801.Oświata i wychowanie 184.737,97zł 16,49% wykonania 
900.Gospodarkakomunalna i ochrona środowiska 425.669,97zł 14,16% wykonania 
926.Kultura fizyczna i sport 81.000 100,00% wykonania 
 
 

  

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 
w tym na działy: 

30.809,38zł 9,14% wykonania 
planu ogółem 

750.Administracja publiczna 14.540,00zł 80,78% wykonania 
851.Ochrona zdrowia 16.269,38zł 36,15% wykonania 
 

Uzyskane efekty rzeczowe zadań inwestycyjnych w dziale 600 i 926 
zrealizowane między innymi w drodze zamówień publicznych przedstawiają się 
następująco: 
 Wydatek 

 
- budowa chodnika w Poniatowicach  37.884,95zł 
- przebudowa drogi wew.we Wszechświętym  30.895,03zł 
- budowa chodnika w Nieciszowie  70.301,36zł 

Razem : 139.081,34zł 
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- budowa szatni dla sportowców w Ostrowinie  27.000,00zł 
- budowa szatni dla sportowców we 
Wszechswiętem 

 27.000,00zł 

- budowa szatni dla sportowców w 
Bogusławicach 

 27.000,00zł 

Razem : 81.000,00zł 
 

Zaangażowanie środków pieniężnych w I półroczu wyniosło 974.192,66zł 
tj.13,96%  planu na 2006 rok (w roku 2005 było to 15,6% w 2004 - 22,5% a w 2003 -
18,5%). 
 
Szczegółową realizację poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych określa 
Tabela nr 3. 
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IV) DOTACJE 
 

W okresie sprawozdawczym udzielono 3 dotacji dla podmiotów niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych oraz 5 dla 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 Ochotnicza Straż Pożarna w 
Ligocie Polskiej  

dotacja podmiotowa na ochronę 
przeciwpożarowa  34.800,00 75412§2580 

2 

Gminny Ośrodek Kultury z 
siedzibą w Boguszycach 

dotacja podmiotowa na 
organizację kolonii i obozów 
oraz inne formy wypoczynku 
dzieci i młodzieży 

54.000,00 85412§2480 

3 
Gmina Wrocław i Miasto 
Oleśnica 

dotacja celowa na wychowanie 
przedszkolne dzieci z gminy 
(zwrot dotacji) 

7.760,00 80104§2310 

4 

Parafia Rzymsko -Katolicka 
p.w. M.B. Królowej Polski w 
Smardzowie 

dotacja celowa na prace 
remontowe w kościele  
w Smardzowie (wymiana 
uszkodzonych okien) 

2.000,00 92120§2720 

5 

Parafia Rzymsko -Katolicka 
p.w. M.B. Królowej Polski w 
Smardzowie 

dotacja celowa na prace 
remontowe w kościele  
w Nieciszowie (remont ściany 
zachodniej) 

2.000,00 92120§2720 

6 Gminny Ośrodek Kultury z 
siedzibą w Boguszycach 

dotacja podmiotowa na 
upowszechnianie kultury 459.808,00 92109§2480 

7 Gminny Ośrodek Kultury z 
siedzibą w Boguszycach 

dotacja podmiotowa na 
prowadzenie biblioteki 25.854,00 92116§2480 

8 
Gminny Ośrodek Kultury z 
siedzibą w Boguszycach 

dotacja podmiotowa na zadania 
z zakresu kultury fizycznej i 
sportu 

136.820,00 92605§2480 

R a z e m : 723.042,00  
 

 
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 - 
Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Boguszycach dla , której Gmina Oleśnica jest 
organizatorem przedstawiono w załączniku nr 2 do zarządzenia 
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V) PRZYCHODY I ROZCHODY   
 

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

 

Wyszczególnienie Plan (po 
zmianach) 

Wykonanie % wykonania 
planu 

A. Dochody 23 625 865,00 10 397 632,80 44,01 

B. Wydatki (b1+b2) 24 117 865,00 8 946 370,48 37,09 

   B.1  Wydatki bieżące 16 973 165,00 7 962 177,82 46,91 

   B.2  Wydatki majątkowe 7 144 700,00 984 192,66 13,78 

C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) -492 000,000 1 451 262,32 -294,97 

D. Finansowanie (D1-D2) 492 000,000 3 126 858,82 635,54 

   D.1 Przychody ogółem z tego: 3 310 840,00 3 158 857,36 95,41 

       D11. kredyty i pożyczki 2 060 840,00 0,00 0,00 

       D15. obligacje jednostek 
samorządowych oraz związków 
komunalnych 

1 250 000,00 0,00 0,00 

       D17. inne źródła 0,00 3 158 857,36  

   D.2 Rozchody ogółem z tego: 2 818 840,00 31 998,54 1,14 

       D21. spłaty kredytów i pożyczek 2 818 840,00 31 998,54 1,14 
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VI) 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. 
71.394,36zł. Uwzględniając wielkość środków finansowych( wpływy i saldo środków 
na rachunku bankowym), łączna kwota dyspozycyjna to 116.201,61zł, której 
wydatkowano : 
- 12.952,35zł tj.28,2% planu na zakup usług pozostałych związanych  

z utrzymaniem terenów zieleni, zakrzewień oraz parków wiejskich, 
- 1 224,00zł tj.12,2% planu na zakup materiałów i wyposażenia, 
- 45.254,00zł tj.50,3% na cele służące ochronie środowiska w gminie takich jak 

budowa przydomowych oczyszczalni oraz rozbudowę sieci wodociągowej,  
pozostała kwotę stanowią środki na rachunku funduszu.  

 
Informację z realizacji 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 101.400,00zł i został zrealizowany w 76,09%. Ze zgromadzonej kwoty 
wydatkowano 25.039,08 zł przeznaczając środki na : 

- zakup materiałów i wyposażenia -  10.186,97zł; 
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.354,11zł; 
- zakup usług remontowych – 10.945,90zł; 
- zakup usług pozostałych – 2.552,10zł,  

pozostałą kwotę 52.113,58zł 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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VII) 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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym przedstawia się następująco: 

 
Łączna wielkość zamówień publicznych  
    w tym udzielone w trybie : 

921.619,28 zł 

- przetarg nieograniczony 80,1% 738.184,89zł  
- zapytanie o cenę 12,9% 118.673,71zł 

 - z wolnej ręki 7,0% 64 760,68zł 
 

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 24,0% 177.376,52zł 
700. Gospodarka mieszkaniowa 8,6% 63 318,00zł 
801.Oświata i wychowanie 25,0% 184.707,97zł 
900.Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 42,4% 312.782,40zl 

 
Pozostałe zamówienia udzielono w trybie zapytania o cenę i powiązane były  

z działalnością inwestycyjną  (49.300,00zł rozbudowa oświetlenia drogowego)  
i z innymi wydatkami bieżącymi takimi jak dowożenie dzieci do szkół. 

 
W jednym przypadku zastosowano zamówienie z wolnej ręki na roboty 

remontowe przy budynku komunalnym w Nowej Ligocie w związku z zagrożeniem 
życia. 

Ponadto na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. 
Boguszyce - Damnik na odcinku długości 0,496 km poprzez wykonanie nawierzchni 
z masy mineralno – asfaltowej, postępowanie zostało unieważnione w dniu 
12.05.2006 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  
 

Tryb udzielania i rodzaje zamówień przedstawiono w Tabeli nr 5. 
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VIII) UPOWAŻNIENIA 

 
Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/205/06 Rady Gminy Oleśnica z dnia 13 stycznia 

2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 wójt został upoważniony do : 
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 

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

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

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

4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 
pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu gminy do 
łącznej kwoty 1.000.000,00 zł. 

 
W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2006r wójt 5 razy lokował wolne 

środki w wysokości 2 mln zł na rachunkach bankowych w innym banku niż bank 
prowadzący bankową obsługę budżetu ( były to lokaty każdorazowo dwie po 1mln 
złotych oprocentowanie według stałej stopy procentowej każdorazowo 
negocjonowanej w  PKOBP – oprocentowania odpowiednio 4,10% ;3,95%; 3,96%; 
3,95%; 3,90% )         
 

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 2006 roku 

Wójt Gminy skorzystał wydając 3 zarządzenia dokonujące zmian w budżecie ale i 
zarazem budżetu co przedstawiono w tabeli : 
 

Dział Rozdział Paragraf Zarządzenie 
Nr 337/IV/06  
z 2006-03-31 

 

Zarządzenie 
Nr 349/IV/06  
z 2006-05-31 

 

Zarządzenie 
Nr 357/IV/06  

z 2006-06-23] 
 

Razem  
zmiany  
w I pół. 

2005 
4270  -8 000,00   -25 000,00 -33 000,00 
4300  8 000,00     8 000,00 
6050      25 000,00 25 000,00 

60017  

Razem  0,00   0,00 0,00 

600  

Razem  0,00   0,00 0,00 
4260  5 000,00     5 000,00 70004  
Razem  5 000,00     5 000,00 
4300  -5 000,00     -5 000,00 70005  
Razem  -5 000,00     -5 000,00 

700  

Razem  0,00     0,00 
4040  -1 215,00     -1 215,00 
4300  -742,00     -742,00 
4440  1 957,00     1 957,00 

750  75023  

Razem  0,00     0,00 
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 Razem  0,00     0,00 
3260      3 285,00 3 285,00 
4040    -14 857,00   -14 857,00 
4210  -8 000,00 8 910,00   910,00 
4260    4 415,00   4 415,00 
4280  2 000,00     2 000,00 
4300  -2 000,00 410,00   -1 590,00 

80101  

Razem  -8 000,00 -1 122,00 3 285,00 -5 837,00 
4040    748,00   748,00 
4210    0,00   0,00 
4240    374,00   374,00 

80103  

Razem    1 122,00   1 122,00 
4240  8 000,00     8 000,00 80110  
Razem  8 000,00     8 000,00 
4010  2 880,00     2 880,00 
4170  -2 880,00 -192,00   -3 072,00 
4440    192,00   192,00 

80113  

Razem  0,00 0,00   0,00 

801  

Razem  0,00 0,00 3 285,00 3 285,00 
4170      3 500,00 3 500,00 
4300      -3 500,00 -3 500,00 

85154  

Razem      0,00 0,00 

851  

Razem      0,00 0,00 
4210    -5,00   -5,00 
4440    5,00   5,00 

85212  

Razem    0,00   0,00 
4130  -500,00     -500,00 85213  
Razem  -500,00     -500,00 
3110  -9 000,00   3 000,00 -6 000,00 85214  
Razem  -9 000,00   3 000,00 -6 000,00 
4010    9 000,00   9 000,00 
4210    -17,00   -17,00 
4440    17,00   17,00 

85219  

Razem    9 000,00   9 000,00 
4170      -1 440,00 -1 440,00 85228  
Razem      -1 440,00 -1 440,00 
3110  -11 000,00   23 440,00 12 440,00 
4210  -2 000,00     -2 000,00 
4300  2 000,00     2 000,00 

85295  

Razem  -11 000,00   23 440,00 12 440,00 

852  

Razem  -20 500,00 9 000,00 25 000,00 13 500,00 
4300  21 000,00     21 000,00 85412  
Razem  21 000,00     21 000,00 
3240  -5 842,00 39 594,00   33 752,00 

854  

85415  
Razem  -5 842,00 39 594,00   33 752,00 
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 Razem  15 158,00 39 594,00   54 752,00 
4270  -120 000,00     -120 000,00 
4300  120 000,00     120 000,00 
4430  1 200,00     1 200,00 

90001  

Razem  1 200,00     1 200,00 
4110  200,00     200,00 
4120  50,00     50,00 
4170  -250,00     -250,00 

90003  

Razem  0,00     0,00 
4300  -1 200,00     -1 200,00 90006  
Razem  -1 200,00     -1 200,00 

900  

Razem  0,00     0,00 
Razem  -5 342,00 48 594,00 28 285,00 71 537,00 

 
 
 

 
 
 


