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I. WPROWADZENIE 
Uchwała Nr V/39/03 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie 
budżetu gminy na rok 2003 określiła wielkość dochodów  na kwotę 14.241.558,00zł, 
wydatków na kwotę 15.541.558,00zł oraz deficyt budżetu na kwotę 1.300.000,00zł. 
 

W wyniku pozyskania dodatkowych źródeł zasilania zewnętrznego oraz 
zwiększenia dochodów  własnych w ciągu I półrocza, budżet gminy w ostatecznym 
kształcie wykazuje wielkości: 
 
-dochody ....................................................................................... 14.740.749,00zł, 
-wydatki ......................................................................................... 16.040.749,00zł, 
-deficyt budżetu ............................................................................ 1.300.000,00zł. 
 

Wzrost wielkości dochodów budżetu w kwocie 499.191,00zł, został 
przeznaczony na zwiększenie wydatków. Z łącznej kwoty wzrostu źródła zasilania 
pochodzą z : 

 
Subwencji ogólnej z budżetu państwa rekompensująca utracone 
dochody z tytułu ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym oraz 
rehabilitacji zawodowej 

140.158,00zł 

Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami w tym : 

237.533,00zł 

-na zadania zlecone  164.014,00zł  
-na zadania własne  73.519,00zł 

 

Dotacji otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych 

76.500,00zł 

Dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jst 

4.000,00zł 

Środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z 
innych źródeł  

18.000,00zł 

Wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  23.000,00zł 
 
 
W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, plan dochodów 

wzrósł o 10,4% (dochody w 2002r. 13.353.600,00zł)  a wydatków o 17,1%  (wydatki 
w 2002r. 13.703.600,00zł) a zmiany budżetu wykazują spadek o 24,9% (zmiany w 
2002r. +664.700,00zł). Natomiast  w przeliczeniu na jednego mieszkańca plan 
dochodów wzrósł o 9,2% i wynosi 1.317,40zł (w roku 2002 wynosił 1.206,72zł; liczba 
mieszkańców na 30.06.2003r.-11.189). W odniesieniu do wykonania planowanych 
dochodów ogółem i planowanych wydatków, porównanie wskazuje na wzrost o 1,7% 
i spadek o 4,9 %. 
 
Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy określa Tabela Nr 1. 
 



4 

II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU GMINY 
 

1. Dochody 
 
  Plan dochodów, po zmianach w wysokości 14.740.749,00zł, zrealizowano w 
wysokości 8.122.240,00zł tj 55,1% o 1,7 więcej niż w roku poprzednim. Uzyskane 
dochody w I półroczu 2003r. 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  
2002 

-dochody własne 34,0% 34,2% 
-subwencja ogólna 42,8% 43,5% 
 w tym część oświatowa 38,3% 38,2% 
-dotacje celowe na zadania zlecone i własne 13,8% 13,5% 
-udział w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 9,4% 8,1% 

-inne źródła pozyskania 0,0% 0,7% 
 

W kwotach łącznych wykonania dochodów obserwuje się niewielki spadek 
dochodów własnych, udziału subwencji ogólnej, natomiast dotacje celowe i udziałów 
w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa mają tendencję wzrostową. 
 

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

 w I półroczu 
2002 

- wpływy z podatków i opłat 94,1% 91,6% 
- wpływy z gospodarki mieniem komunalnym 5,2% 7,1% 
- wpływy z usług komunalnych i inne 0,7% 1,3% 
 

Kwoty uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat oraz skutki udzielonych 
ulg, umorzeń i wysokość zaległości wymagalnych Tabela Nr 2.4. W odniesieniu do 
porównywalnego okresu roku poprzedniego, łączne skutki udzielonych ulg, umorzeń 
uległy obniżeniu o 13,6% ( w 2002 była to kwota -118.230,00zł, a w 2003 jest to 
kwota -102.133.00zł). 

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

na wzrost : 
-o 14,1% zadłużeń w należnościach krótkoterminowych (z tego zaległości 
wymagalne stanowią 956.304,00zł) i 
- o 15,6% zadłużeń w należnościach długoterminowych (na półrocze w latach 2001-
2002 przedstawiało się to następująco: 205.751,81zł; 156.950,00zł; a w 2003r 
181,462,00zł z tego większość jest zabezpieczona hipoteką )  
 
Natomiast odnotowano spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 13,2%. 
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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 

6.300,00 zł 
Wykonanie 

0,00 zł 
 tj.0,0 % 

Kwotę stanowi wpłata za dzierżawę terenów łowieckich przekazane przez Starostwo 
Powiatu Oleśnica. 
 
Dz.600 – Transport i łączność Plan 

76.500,00 zł 
Wykonanie 

0,00 zł  
tj.0,0 % 

Kwotę stanowią dofinansowania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
na inwestycje drogowe, które przekazywana będą sukcesywnie po zakończeniu 
zadań które nastąpią w II półroczu 2003 
 
Dz.700 -Gospodarka mieszkaniowa Plan 

419.011,00 zł 
Wykonanie 

142.672,00 zł  
tj.34,0 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-opłaty za zarząd użytkowania wieczystego 62.000 42,7% 
-najem i dzierżawy mienia 45.000 44,3% 
-przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego 

6.000 38,2% 

-odpłatne nabycie praw własności 300.000 28,6% 
-odsetki od nieterminowych wpłat 6.011 137,3% 
     
Dz.710 -Działalność usługowa 
 

Plan 
9.000,00 zł 

Wykonanie 
3.800,00 zł  

tj.42,2 % 

Kwotę stanowią wniesione opłaty za pochówek. 

 
Dz.750 -Administracja publiczna Plan 

86.100,00 zł 
Wykonanie 

37.423,00 zł  
tj.43,5 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na zadania z zakresu administracji 
rządowej wykonanie w 53,6% i wpływy z różnych dochodów do urzędu wykonanie 
25,1% 

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

Plan 
21.863,00 zł 

Wykonanie 
21.089,00 zł  

tj.96,5 % 
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Wpływy w kwocie 779zł stanowią dotację celową na prowadzenie i aktualizację 
stałego rejestru wyborców a wpływ w kwocie 20.310zł stanowi dotację celową na 
przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na 
ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpienia RP do Unii  Europejskiej. 

 
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 
500,00 zł 

Wykonanie 
500,00 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 
6.690.809,00 zł 

Wykonanie 
3.362.078,00 zł  

tj.50,2 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przede wszystkim przypada na : 

-podatek od nieruchomości 2.959.426 60,2%planu 
-podatek rolny 1.027.000 43,5%planu 
-podatek leśny 68.560 51,0%planu 
-podatek od środków transportowych 190.000 49,4%planu 
-podatek od posiadania psów 600 0,0%planu 
-podatek opłacany w formie karty podatkowej 
(US) 

15.000 44,9%planu 

-podatek od spadku i darowizn (US) 13.000 9,7%planu 
-opłaty skarbowe (US) 23.000 44,0%planu 
-opłata administracyjna za czynności urzędowe 9.400 66,0%planu 
-podatek od czynność cywilno prawnych (US)  98.000 77,9%planu 
-podatek dochodowy od osób fizycznych i 
prawnych 

2.104.970 36,1%planu 

-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

130.000 76,8%planu 

-odsetki i pozostałe  51.853 74,3%planu 
 

Dz.758 -Różne rozliczenia 
 

Plan 
5.647.585,00zł 

Wykonanie 
3.475.118,00zł 

tj. 61,5% 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-subwencja ogólna w tym : 5.641.585 57,9%planu 
-część oświatowa 5.058.471 61,5%planu 
-część podstawowa 6.887 50,0%planu 

 

-część rekompensująca dochody utracone 
z tytułu ulg i zwolnień ustawowych z tego: 

576.227 62,2%planu 
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-podatek rolny i leśny 133.182 
-rehabilitacja zawodowa 6.976 

  

-część drogowa 436.069 

 

-odsetki z rachunku lokat terminowych 6.000 1.122,00zł 
18,7%planu 

 
Dz.801 -Oświata i wychowanie 
 

Plan 
48.591,00zł 

Wykonanie 
33.112,00zł 

tj.68,1% 
Kwotę 8.657zł tj 26,14% wykonania stanowią wpływy z najmu lokali będących w 
zarządzie, pozostałe  5.038zł tj 15,2% to dotacje celowe na sfinansowanie wyprawki 
szkolnej (podręczniki dla uczniów 1 klasy szkoły podstawowej) oraz 19.417zł 
tj.58,6%wykonania stanowią dotacje na  sfinansowanie odpisów na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów . 
 
Dz.853 - Opieka społeczna 
 

Plan 
1.5 79.956,00zł 

Wykonanie 
937.173,00zł 

tj.59,3% 
Kwotę 110.556zł tj.11,8% wykonania stanowią dotacje celowe na realizacje zadań 
własnych (odpis na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli, dodatki mieszkaniowe, 
dożywianie dzieci w szkołach) oraz 827.817zł tj.88,2% wykonania stanowią dotacje 
na zadania zlecone gminie ustawami (składki, zasiłki dla podopiecznych GOPS oraz 
na utrzymanie GOPS)  
 
Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  Plan 

534,00zł 
Wykonanie 

115,00zł 
tj.21,5% 

Dotacja celowa na realizację zadań własnych (sfinansowanie świadczeń socjalnych 
emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników przedszkola). 
 
Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

Plan 
148.800,00zł 

Wykonanie 
105.660,00zł 

tj.71,4% 
Kwotę stanowi dotacja celowa na finansowanie wydatków dotyczących oświetlenia 
dróg, nie będących w zarządzie gminy. 
 
Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

Plan 
5.500,00zł 

Wykonanie 
3.000,00zł 

tj.54,5% 
Kwota stanowi dotację celową otrzymaną ze starostwa powiatu Oleśnica na 
dofinansowanie wspólnych zadań z zakresu kultury i rekreacji 
 
Z danych tabelarycznych wynika, że: 

 
-zwiększeniu uległy wpływy z dochodów własnych o 13,5% w porównianiu do 
analogicznego okresu roku poprzedniego (wpływy z dochodów własnych w I pół. 
2002 - 2.437.2214zł w 2003 - 2.765.675zł) powyższe spowodowane jest zmianami w 
przepisach o podatkach i opłatach lokalnych sposobu i przedmiotu opodatkowania od 
2003 roku. Pomimo wzrostu dochodów własnych, nadal obserwuje się wzrost stanu 
zaległości na półrocza ( w roku 2002 zaległości wynosiły 631.374zł a w 2003r. 
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730.298zł, wzrost o 15,7%) czego bezpośrednią przyczyną jest dalsze ekonomiczne 
zubożenie mieszkańców gminy oraz wzrost bezrobocia, 
 
-udział wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, zmalał o 1,0% 
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (2002r. plan 1.564.050zł 
wykonanie 580.118zł tj. 37,1% a w 2003r. plan 2.104.970zł wykonanie 759.813zł tj. 
36,1%) co wskazuje na niezadowalający poziom wykonania na co gmina nie ma 
wpływu. 
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2. Wydatki 
 
 

Plan wydatków, po zmianach , w wysokości 16.040.749,00zł zł zrealizowano 
w wysokości 6.635.765,00zł tj.41,4% o 4,9% mniej niż w roku poprzednim ( wydatki 
w analogicznym okresie roku poprzedniego 6.348.593,00zł tj 46,3%). 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 jak poniżej : 
  na 30.06.2003r na 30.06.2002 
Wydatki ogółem  
                w tym: 

593,10zł 573,70zł 

- wydatki majątkowe 71,80zł 83,90zł 
- wydatki bieżące 521,30zł 489,80zł 

 
Realizacje 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. 
 

W ogólnym wykonaniu  „kierunki” wydatków kształtują się następująco: 
 
-oświata, wychowanie i edukacja 50,3% rok ubiegły 52,2% 
-opieka społeczna i ochrona zdrowia 16,5% rok ubiegły 15,7% 
-administracja publiczna 15,8% rok ubiegły 15,6% 
-rozbudowa, utrzymanie składników mienia 
komunalnego 

10,9% rok ubiegły 10,7% 

-kultura i rekreacja 5,5% rok ubiegły   4,7% 
-obsługa długu publicznego 0,2% rok ubiegły   0,6% 
-bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 

0,4% rok ubiegły   0,3% 

-pozostała działalność 0,4% rok ubiegły   0,2% 
 
 
Strukturę wydatków w układzie wg działów, ze zróżnicowaniem na wydatki bieżące i 
majątkowe ujęto w Tabela Nr 2.9. 
 

Informację o realizacji wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne ujęto w 
dalszej części a zakres wydatków bieżących (wykonanie 5.832.893,00zł na plan 
11.704.821,00zł) przedstawia się następująco: 
 
Dz.010 –Rolnictwo i łowiectwo Plan 

16.400,00 zł 
Wykonanie 
8.596,00 zł 

 tj.52,4 % 
Kwota ta stanowi 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 
przysługujący Izbie Rolniczej. 
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Dz.020 –Leśnictwo Plan 
1.000,00 zł 

Wykonanie 
0,00 zł  

tj.0,0 % 

Kwotę przeznaczoną na utrzymanie zasadzeń leśnych nie wydatkowano. 

 
Dz.600 -Transport i łączność Plan 

243.500,00 zł 
Wykonanie 

76.129,00 zł  
tj.31,3 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-utrzymanie dróg publicznych gminnych 
w tym na : 

41.100,00zł 83,3%wykonano 

-zakup usług remontowych w tym  : 40.000zł 34.162zł 
-remont chodnika Boguszyce Osiedle 29.662zł 

 
 

-konserwacja rowu we wsi Bystre (450mb) 4.500zl 
 -różne opłaty i składki (opłata roczna dla 

Nadleśnictwa Oleśnica za wyłączenie z produkcji 
gruntów leśnych o pow. 0,49ha) 

81zł 81zł 

-utrzymanie dróg wewnętrznych  
w tym na: 

202.400,00zł 20,7%wykonano 

-zakup usług remontowych : 201.000zł 41.886 
-remont drogi we wsi Ostrowina na odcinku 500mb (utwardzenie 
tłuczniem) 

6.000zł 

-budowa przepustu na drodze dojazdowej do gruntów rolnych wewsi 
poniatowice 

765zł 

-remont drogi we wsi Smolna na odcinku 0,110km (nawierzchnia z 
kostki betonowej na pow. 420m2) 

32.209zł 

 
 

-przebudowa przepustu na drodze dojazdowej do gruntów rolnych i 
renowacja rowu na dl.300mb we wsi Gręboszyce 

2.912zł 

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

Plan 
179.500,00 zł 

Wykonanie 
44.081,00 zł  

tj.24,6 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

 -zakup energii 3.000zł 48,6% wykonano 
 -zakup usług remontowych 121.500zł 17,0% wykonano 

-zakup usług pozostałych w tym na: 55.000zł 39,8% wykonano 
-oświetlenie klatek schodowych 
-wyceny nieruchomości  

 
 

-usługi geodezyjne ( podziały, wyrysy, wypisy, 
mapy sytuacyjne itp.) 

  

Zadania inwestycyjne przedstawiono w dalszej części informacji. 
 
Dz.710 –Działalność usługowa Plan 

7.000,00 zł 
Wykonanie 
2.143,00 zł  

tj.30,6 % 
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Kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz 
przygotowanie miejsca pochówku. 
 
 
Dz.750 – Administracja publiczna Plan 

2.014.845,00 zł 
Wykonanie 

1.038.318,00 zł 
 tj.51,5 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

Rada Gminy w tym na : 61.503,00zł 42,3%wykonano 
-zakup materiałów i wyposażenia  
(wiązanki, pieczątki i inne) 

5.391zł  

-zakup usług pozostałych 
(szkolenia, usługi GSM idp.) 

4.188zł 

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

49.550zł 

-podróże służbowe krajowe 25zł 

 

-różne opłaty i składki  
 

2.349zł 

 

Urząd Gminy w tym na: 919.083,00zł 52,9%wykonano 
-wynagrodzenia osobowe pracowników 511.129zł 
-odpis na ZFŚS 18.152zł 
-dodatkowe wynagrodzenia roczne 77.852zł 

 
-składki na ubezpieczenia społeczne 84.587zł 

 

-składki na FP 12.255zł 
-zakup materiałów i wyposażenia 
(żaluzje, tonery, części samochodowe, meble 
krzesła, odkurzacz, książki i prasa codzienna, 
pieczątki, mat. biurowe, prenumerata WHO, części 
komputerowe, dziurkacze, gilotyna, laminator, tablica 
informacyjna do UG, niszczarka, programy komp. 
Części ksero, żaluzje, dywan, paliwo, druki 
śr.czystości narzędzia –roboty publiczne) 

50.671zł 

-zakup usług pozostałych w tym na: 105.337zł 
-usługi telekomunikacyjne 16.632zł 
-usługi telekomunikacyjne GSM 4.059zł 
-przesyłki listowne 16.590zł 
-obsługa prawna + koszty zastępstwa 
procesowego 

21.960zł 

-usługi transportowe (wyjazd na Litwę) 3.993zł 
-konserwacja systemu i rozszerzenie systemu 
FK-YUMA 

2.379zł 

-konserwacja systemu monitoringu SEZAM 1.661zł 
-niszczenie dokumentów 991zł 
-konwój gotówki 2.635zł 
-nadzór nad systemem DODATKI 1.191zł 
-umowy o dzieło ( porządkowanie akt, 
zamkniecie roku –sprawozdania) 

7.050zl 

-opieka autorska systemów SPOD 3.297zł 
-uruchomienie i utrzymanie systemu BIP 3.050zł 
-aktualizacja danych o pojazdach 521zł 
-abonament – serwer WWW 1.025zł 

 

 

-szkolenia pracowników 4.894zł 
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-usługi noclegowe  3.960zł 
-abonament sołtysi 6.272zł 

 

-przegląd samochodu, remont kserokopiarki, 
wywóz nieczystości, ryczałt serwisowy budynku 
UG 

3.177zł 

 

-zakup energii 
(energia, gaz, woda) 

14.535zł 

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
( diety OSP) 

6.394zł 

-zakup usług remontowych w tym na: 32.600zl 
-wymiana drzwi do biur 6.600zł  
-remont pokoi 26.000zł 

 

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

5.571zl 

 

Pobór podatków w tym na : 27.356,00zł 36,5%wykonano 
-prowizja za inkaso  
-koszty egzekucji administracyjnej i opłaty 
komornicze 

 
 

-inne   

 

Pozostała działalność 656,00zl 32,8%wykonano 
 
Dz.751 –Urzędy naczelne organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

Plan 
21.863,00 zł 

Wykonanie 
20.309,00 zł  

tj.92,9% 
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na sfinansowanie wydatków 
związanych z referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację 
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, 
zarządzonego na 7 i 8 czerwca 2003r (zryczałtowane wynagrodzenia dla członków 
obwodowych komisji 14.249zł i 6.060zł na pozostałe wydatki)  
 
Dz.754 -Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

Plan 
55.600,00 zł 

Wykonanie 
25.553,00 zł  

tj. 46,0 % 
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na dotację celowa w  
Kwotę 25.500zł przekazano na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej dla OSP Gminy Kierunki wydatków określa Tabela Nr 2.10.  
Kwota 53,00zł stanowi koszty delegacji służbowej uczestnika szkolenia z zakresu 
obrony cywilnej. 
   
Dz.757 -Obsługa długu publicznego Plan 

118,100,00 zł 
Wykonanie 

14.677,00 zł  
tj. 12,4 % 

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

110,300,00 zł 
Wykonanie 

0,00 zł  
tj.0,0 % 

W toku wykonywania budżetu nie wystąpiła konieczność przeniesienia rezerwy na 
wydatki nie objęte planem. 
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Dz.801 –Oświata i wychowanie Plan 
5.595.591,00 zł 

Wykonanie 
2.972.568,00 zł  

tj. 53,1 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-szkoły podstawowe w tym : 1.734.471zł 54,2% wykonano 
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.176.930zł 
-nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 

85.439zł 

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 146.994zł 
-zakup materiałów biurowych i śr. czystości oraz 
opału 

117.058zł 

-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek 

19.031zł 

-zakup energii , wody 30.198zł 
-drobne remonty 24.951zł 
-zakup usług pozostałych (badania lekarskie, 
usługi TP S.A.) 

23.007zł 

-odpis na ZFŚS 108.020zł 

 

-pozostałe (delegacje, różne opłaty stypendia) 2.843zł 

 

-przedszkola przy szkołach podstawowych 
w tym na: 

410.600zł 46,2% wykonano 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 138.155zł 
-nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 

11.751zł 

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.294zł 
-zakup materiałów biurowych i śr. czystości oraz 
opału 

7.566zł 

-zakup energii , wody 583zł 
-drobne remonty 257zł 
-zakup usług pozostałych (badania lekarskie, 
usługi TP S.A.) 

393zł 

 

-odpis na ZFŚS 14.775zł 

 

-gimnazja w tym na: 1.333.000zł 50,8% wykonano 
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 499.805zl 
-dodatkowe wynagrodzenie roczne 58z698zł 
-zakup materiałów biurowych i śr. czystości  3.257zł 
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek 

1.135zł 

- remonty 227zł 
-zakup usług pozostałych (badania lekarskie, 
usługi TP S.A., najem sal lekcyjnych) 

65.713zł 

-odpis na ZFŚS 48.825zl 

 

-pozostałe (delegacje krajowe) 89zł 

 

-dowożenie uczniów do szkół w tym na : 409.200zł 60,5% wykonano 
  
-składki na ubezpieczenia społ. I fundusz pracy 3.669zł 

 

-zakup biletów uczniowskich i przewozy do szkół 244.031zł 

 

-zespół ekonomiczno-administracyjny w 
tym na : 

190.600zł 54,3% wykonano 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71.453zł 
-dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.982zł 
-zakup materiałów biurowych i śr. czystości 3.872zł 
-zakup pomocy naukowych 255zl 

 

 

-odpis na ZFŚS 2.400zl 
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-zakup usług pozostałych (usługi TP S.A., 
prowizje bankowe) 

10.139zł   

-delegacje krajowe i zagraniczne 1.356zł 

 

 -pozostała działalność 28.287,00zł 68,6% wykonano 
  -odpis na ZFŚS 19.417zł  
 
Dz.851 -Ochrona zdrowia Plan 

156.632,00 zł 
Wykonanie 

65.466,00 zł  
tj. 41,8 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
(diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych) 

4.800zł 3.521zł 

-zakup materiałów i wyposażenia w tym na: 39.600zł 20.551zł 
-stoły do pin ponga  6.692zł 
-zakup drzwi do budynku w Ligocie Polskiej „Światło – Życie”  2.000zł 
-Zestawy rekreacyjne –huśtawki, ławki  
do wsi Wszechświete, Bogusławice 

10.780zł 

-zakup zestawu RTV „SONY” do świetlicy w Bogusławicach 999zł 

 

-pozostałe wydatki (artykuły biurowe) 80zł 
-zakup energii, krajowe podróże służbowe 900zł 102zł 
-zakup usług pozostałych w tym na: 82.200zł 32.991zł 

-realizacja programów profilaktyki  1.298zł 
-prowadzenie świetlic środowiskowych  20.610zł 
-zakup artykułów spożywczych na ferie zimowe w Poniatowicach 796zł 
-szkolenia członków Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

1.735zł 

-organizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych  4.272zł 
-dofinansowanie do zimowiska pobytu dziecka z rodziny patologicznej  280zł 

 

-remont placu zabaw w 11 wsiach 4.000zł 
-dofinansowanie fundacji zdrowia na rzecz 
profilaktyki wśród dzieci i młodzieży 

8.000zł 100% wykonano 

 
  Dz.853 -Opieka społeczna Plan 

2.012.956,00 zł 
Wykonanie 

1.030.662,00 zł  
tj.51,2 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-pozostała działalność -świadczenia społeczne 
dożywianie uczniów w szkołach (ogólnie dożywianiem 
objęto 399 uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjum na terenie gminy) 

89.300zł 96,8%wykonano 

-składki na ubezpieczenia zdrowotne ( dla 142 
osób pobierających świadczenia z pomoc 
społecznej) 

58.000zł 40,2%wykonano 

-dodatki mieszkaniowe (dla 180 rodzin) 297.556zł 50,7%wykonano 
-utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 241.100zł 49,6%wykonano 
-zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne ( dla 
odpowiednia 32 i 10 osób) 

46.000zł 49,7%wykonano 

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne w tym na: 1.276.000zł 49,2%wykonano 
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-zasiłki stałe, renty socjalne i zasiłki wyrównawcze 
(dla 239 osób) 
-zasiłki okresowe dla 75 osób 
-wyprawki szkolne (dla 60 dzieci z gminy) 
-zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 23 osób 

 

-zasiłki celowe dla 74 rodzin w tym specjalne na 
kwotę 5.284zł: 
dla 12 rodzin niepełnośprawnoś;4 rodzin-choroba 
długotrwała;2rodzin-bezrobocie;1-rodzina 
bezdomność. 

 

-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

5.000zł 0,0%wykonano 

  
Dz.854 -Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 

14.534,00 zł 
Wykonanie 

115,00 zł  
tj. 0,8 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na odpis na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych. 
    
Dz.900 -Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

Plan 
361.000,00 zł 

Wykonanie 
170.463,00 zł  

tj.47,2 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

-różne opłaty i składki (opłaty za 
odprowadzenie wód opadowych i emisje 
zanieczyszczeń) 

1.438zł 13,1% wykonano 

-utrzymanie schroniska dla małych zwierząt 
(zakup karmy, przewóz zwierząt do 
schroniska) 

3.000zł 10,3% wykonano 

 

-koszty oświetlenia drogowego i 
eksploatacja punktów świetlnych 

168.717zł 52,7% wykonano 

Wykorzystanie dotacji i zadania inwestycyjne dotyczące działu 900 ujęto w części 
„Inwestycje i zakupy inwestycyjne”. 
  
Dz.921 -Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

Plan 
793.500,00 zł 

Wykonanie 
363.499,00 zł  

tj.45,8 % 

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na : 

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

360.000,00zł 
 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150.647zł 
-utrzymanie świetlic wiejskich 88.943zł 
-organizacja imprez kulturalnych 28.258zł 
-organizacja imprez rekreacyjnych 60.530zł 

 

-promocja i inne wydatki 31.622zł 
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Działalność Samorządowej Instytucji Kultury obejmuje: 18 zespołów i 16 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 zdobywają prestiżowe 
nagrody, promując tym samym gminę.  
-dotacja przekazana na sfinansowanie remontów kościołów w: 
Poniatowicach, Nowa Ligota, Jenkowice, Ligota Polska. 

3.499,00zł 
 
 

   
Dz.926 -Kultura fizyczna i sport Plan 

2.000,00 zł 
Wykonanie 

314,00 zł  
tj.15,7 % 

Kwotę 314,00 zł (w formie dotacji) przekazano organizatorom międzynarodowego 
biegu ulicznego na zakup nagród zwycięzcom z terenu gminy 

 
 
Wydatki jednostek pomocniczych realizowane w ramach budżetu gminy  

z uwzględnieniem wielkości faktycznie wykonanych przedłożono w Tabela Nr 2.11. 
 
Realizację planu dochodów i wydatków budżetu gminy objętego 

harmonogramem w układzie kwartalnym przedłożono w Tabela Nr 2.12. 
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3. Wynik Finansowy Budżetu 
 

Uzyskany poziom wykonania planowanych dochodów budżetowych i 
wydatków wskazuje na dodatni wynik finansowy w wysokości 1.487.837,00zł i jest 
większy o 703.606,00zł do analogicznego okresu roku poprzedniego (784.231,00zł). 

 
W okresie I półrocza dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 100.000,00zł. 

Wielkość zobowiązań finansowych długoterminowych w wysokości 885.000,00zł 
(kredyty inwestycyjne w BS Oleśnica w wysokości 500.000zł i 350.000zł na budowę 
sal gimnastycznych w Ligocie Małej i Smolnej oraz pożyczka w kwocie  35.000zł z 
WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej Ligota Mała- Nowa Ligota ) stanowi 
10,9% wykonanych dochodów okresu sprawozdawczego, w porównaniu do półroczu 
roku poprzedniego -14,3% co stanowi zadawalający współczynnik. 

 
W okresie sprawozdawczym odnotowano niezadowalający poziom wykonania 

dochodów : 
-z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, gdyż na plan 
300.000,00zł wykonano 85.681,00zł tj 28,6% , 
-z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w których gmina ma udział ( PIT 
i CIT) i wyniósł on jedynie 759,813,00zł tj.36,1% planu co w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego zmalało o 1,0% (2002r. plan 1.564.050zł 
wykonanie 580.118zł tj. 37,1%). Wynik ten jest niezadowalający i może skutkować w 
wykonaniu prawidłowym budżetu w II półroczu 2003r. Na poziom wykonanie tych 
dochodów gmina nie ma wpływu gdyż są one realizowane przez aparat skarbowy, a 
są one jednym z ważnych dochodów budżetu gminy (w strukturze dochodów 
stanowią 9,4%). 
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III. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE  
 

Udział wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne w 
strukturze wydatków ogółem stanowią 12,1%, w stosunku do analogicznego okresu 
roku poprzedniego spadły o 7,3%, co spowodowane jest realizacją najważniejszych 
zadań inwestycyjnych w II półroczu roku bieżącego. 

Plan wydatków przeznaczony na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w 
wysokości 4.329.560,00zł w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego (2002 
wynosił 2.358.960,00zł) jest o 83,5% wyższy na bieżący rok. W okresie 
sprawozdawczym plan omawianych wydatków zwiększono o kwotę 94.500,00zł tj.  
o 2,2%  (plan w uchwale budżetowej  4.235.060,00zł). 
 

W łącznej kwocie środków finansowych  4.329.560,00zł udział mają : 
 
-środki własne 2.935.060,00zł  
-kredyty długoterminowe 1.300.00,00zł  
-dotacje celowe w tym z: 76.500,00zł  
 -Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych  76.500,00zł  

-inne źródła 18.000,00zł  
 

Podstawowe kierunki działalności inwestycyjnej w okresie sprawozdawczym 
przypadają na: 
 
WYDATKI INWESTYCYJNE  
w tym na działy : 

785 115,00zł 97,8% 

600.Transport i łączność 234.321,00zł 29,8% wykonania 
700.Gospodarka mieszkaniowa 182 884,00zł 23,3% wykonania 
801.Oświata i wychowanie 367 910,00zł 46,9% wykonania 
   
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 
w tym na działy: 

17.757,00zł 2,2%  

600.Transport i łączność 3.800,00zł 21,4% wykonania 
700.Gospodarka mieszkaniowa 3.965,00zł 22,3% wykonania 
750.Administracja publiczna 9.992,00zł 56,3% wykonania 
 
Uzyskane efekty rzeczowe zadań przedstawiają się następująco: 

 
-kanalizacja pod chodnikiem 
Wszechświęte -Zarzysko 

416 mb Wydatek 
54.668zł 

-drogi gminne i wewnętrzne 
(Boguszyce, Spalice, Nieciszów) 

2.206mb / 0,585km Wydatek 
136.345zł 

-plac parkingowy Ligota Wielka 
 

 Wydatek 
36.608zł 

-budynki komunalne 
(świetlica -siłownia Brzezinka + 
utwardzenie drogi; świetlica wiejska 
Bystre 

 Wydatek 
182.884zł 

-sala gimnastyczna z zapleczem SP 
Ligota Polska 

W trakcie realizacji , stan 
zawansowania prac około 75% 

Wydatek 
304.710zł 
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-sala gimnastyczna z zapleczem SP 
Smolna 

W trakcie realizacji , stan 
zawansowania prac około 90% 

Wydatek 
63.200zł 

-nadzory, projekty, zezwolenia, 
uzgodnienia itp. 

 Wydatek 
6.700zł 

 
Zaangażowanie środków w I półroczu wyniosło kwotę 802.872,00 zł tj.18,5% 

planu na 2003rok. 
 
Szczegółową realizację poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych określa 
Tabela Nr 3. 
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IV. FUNDUSZE CELOWE I ŚRODKI SPECJALNE 
 
 

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

Przychody funduszu stanowią wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska, 
przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 29.223,00zł i 542 ,00zł z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za opłatę 
produktywną i wyniosły w okresie I półrocza br. 29.765,00zł.  

Uwzględniając wielkość środki finansowych łączna kwota dyspozycyjna to 
94.267,00zł, z której wydatkowano 17.498,00zł tj.18,6% na dofinansowanie 9 
indywidualnych, biologicznych oczyszczalni ścieków, pozostała kwota stanowi środki 
na rachunku funduszu. 

Realizację przychodów i wydatków określa Tabela Nr 4.1. Rozliczenie z 
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w okresie 
sprawozdawczym zawiera Tabela Nr 4.2. 

 
 

2. Środki Specjalne 
a) drogi publiczne gminne 

Wpływy z opłat i kar za zajęcie pasa drogowego stanowiące przychody środka 
specjalnego (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) na podstawie 
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych wyniosły 2.340,00zł i 
pochodziły w całości za zajęcie pasa drogowego.  

W okresie sprawozdawczym z łącznej kwoty dyspozycyjnej w wysokości 
4.150,00zł nie wydatkowano żadnej kwoty. Informację z realizacji przychodów i 
wydatków środka specjalnego określa Tabela Nr 4.3. 
 
 

b) jednostki organizacyjne 
 Środek specjalny utworzony został Uchwałą Nr 227/XL/01 Rady Gminy 
Oleśnica z dnia 07 grudnia 2001r. Gromadzone na wyodrębnionym rachunku 
bankowym przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 51.567,00zł i pochodziły 
z : otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 
9.127,00zł oraz z usług związanych z rekreacją i sportem w wysokości 42.440,00zł. 

W okresie sprawozdawczym z łącznej kwoty dyspozycyjnej w wysokości 
73.467,00zł wydatkowano 49.089,00zł tj.66,8% środków dyspozycyjnych. 
Informację z realizacji przychodów i wydatków środka specjalnego i kierunki 
wydatków określa Tabela Nr 4.4. 
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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 przeliczeniowa przekracza 3.000 €.  

Wymagalność zamieszczenia informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych  
o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonym zastosowano na  
dwa zadania inwestycyjne: 

- budowa kolektora gruntowego oraz węzła cieplnego z pompami ciepła w 
Ligocie Polskiej (zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w 
BZP nr 59 z dnia 07.05.2003r. pod pozycją 23994) 

- zwiększenie inwestycji w trakcie realizacji o rozbudowę remizy OSP oraz 
Szkoły podstawowej o 4 klasy w Ligocie Polskiej (zamieszczono ogłoszenie o 
przetargu nieograniczonym w BZP nr 55 z dnia 28.04.2003r. pod pozycją 
22578) 

 
Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych w okresie sprawozdawczym: 
łączna wielkość zamówień publicznych  
    w tym udzielone w trybie : 

1.274.588,00zł 

-przetarg nieograniczony 45,1% 574.457,00zł 
-negocjacje z zachowaniem konkurencji 43,3% 551.537,00zł 
-zapytanie o cenę 1,3% 16.737,00zł 

 

-z wolnej ręki 10,3% 131.857,00zł 
 

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 50,2% 288.578,00zł 
700.Gospodarka mieszkaniowa 28,4% 163.129,00zł 
750.Administracja publiczna 8,4% 47.960,00zł 
801.Oświata i wychowanie 13,0% 74.790,00zł 

 
 
Zamówienia udzielone z wolnej ręki zastosowano, do jednostkowych, 

bieżących zakupów i usług, dla których ustawa dopuszcza możliwość takiego 
zastosowania. W strukturze udziału, zamówienia udzielone z wolnej ręki przypadają 
na działy : 
 
600.Transport i łączność 0,6% 765,00zł 
700.Gospodarka mieszkaniowa 12,9% 17.000,00zł 
801.Oświata i wychowanie 58,9% 77.682,00zł 
853.Opieka Społeczna 27,6% 36.410,00zł 
 

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

Tryb udzielania i rodzaje zamówień przedstawiono w Tabela Nr 5. 


