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WSTĘP
Rada Gminy Świdnica przyjęła plan budżetu Gminy Świdnica na 2008 rok w dniu
22 grudnia 2007 roku uchwałą nr XX/179/2007. Uchwalony na 2008 r. budżet wynosił:
-

po stronie dochodów 43 839 997 zł, z tego:

•

dochody własne

27 383 456 zł

•

subwencja ogólna

11 643 828 zł

•

dotacje celowe

-

po stronie wydatków 49 117 585 zł, z tego:

•

wydatki bieżące

30 663 685 zł

•

wydatki majątkowe

18 453 900 zł

4 812 713 zł

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w 2008 roku plan dochodów wynosił
39 369 015,41 zł, natomiast plan wydatków 44 341 522,20 zł.
Deficyt budżetu gminy na 2008 rok zaplanowano w wysokości 4 972 506,79 zł. Jako
źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
przychody z emisji obligacji.

Realizacja budżetu w 2008 roku kształtowała się następująco:
l.p.

Wyszczególnienie

Plan wg
uchwały
w zł

Plan po
zmianach
w zł

Wykonanie
w zł

% wykonania
do planu po
zmianach

1

2

3

4

5

6

DOCHODY

43 839 997

39 369 015,41 38 215 900,11

97,1

WYDATKI

49 117 585

44 341 522,20 41 680 051,08

94,0

w tym:
WYDATKI
BIEŻĄCE

30 663 685

31 176 689,93 29 730 731,00

WYDATKI
INWESTYCYJNE

18 453 900

13 164 832,27 11 949 320,08

1
2
3

95,4

4
90,8

2008 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 3 464 150,97 zł i niższy od
planowanego o kwotę 1 508 355,82 zł.
Zgodnie z planem w 2008 roku kwota 6 862 941,01 zł stanowi przychody budżetu, tj.:
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1. pożyczki w wysokości 977 900 zł w WFOŚiGW we Wrocławiu, w tym: na budowę
wodociągu w Lubachowie- 703 500 zł i na budowę kanalizacji w Bystrzycy Dolnej274 400 zł,
2.

kredyty w wysokości 2 858 000 zł, w tym: w Banku Ochrony Środowiska w
wysokości 500 000 zł na budowę drogi z Boleścina do Krzyżowej oraz kredyt z
Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali
sportowej w Witoszowie Dolnym w kwocie 200 000 zł i na regulację rowu RH w
Witoszowie Dolnym w kwocie 158 000 zł oraz z BOŚ na pokrycie deficytu2 000 000 zł,

3. emisja obligacji komunalnych na kwotę 3 000 000 zł z przeznaczeniem na gminne
inwestycje, w tym budowa hali sportowej w Witoszowie D,
4. 27 041,01 zł wprowadzono jako przychody z tytułu zaangażowanych w 2008 roku
środków z dochodów z 2009 roku.
Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonywane są terminowo. W 2008 roku
kwota 3 398 790,04 zł stanowi rozchody budżetowe, z tego kwotę 2 272 680,04 zł
wydatkowano na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym: 316 769,85 zł
przeznaczono na spłatę pożyczek na prefinansowanie inwestycji z udziałem środków
pochodzących z Unii Europejskiej, kwotę 1 000 000 zł wydatkowano na wykup obligacji,
kwotę 126 110 zł wprowadzono jako rozchody z tytułu zaangażowanych w 2007 r. środków z
dochodów z 2008 r.
Szczegółowe zestawienie zobowiązań budżetu gminy z tytułu zaciągniętych
kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych przedstawia poniższa
tabela w zł:
Lp.

1

Rodzaj zobowiązania

2

Stan
Przychody
zobowiązań
w 2008 r.
na 31.12.2007
r.

Spłaty
w 2008 r.

Stan
zobowiązań
na
31.12.2008
r.

3

4

5

6

5 000,00

-

5 000,00

0

1

kredyt na modernizację
budynku po pożarze w
Miłochowie (BZ WBK)

2

kredyt na odbudowę drogi
Komorów (BZ WBK)

170 000,00

-

85 000,00

85 000,00

5

kredyt na modernizację i
rozbudowę SP w Lutomi
Dolnej (BZ WBK)

240 000,00

-

120 000,00

120 000,00
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Lp. Rodzaj zobowiązania

Stan
Przychody
w 2008 r.
zobowiązań
na 31.12.2007

Spłaty
w 2008 r.

na 31.12.2008
r.

r.
1

2

3

4

Stan
zobowiązań

5

6

kredyt na drogę Słotwina

535 352,19

-

7

kredyt na SPO PogorzałaPKO BP
kredyt na pokrycie
deficytu w 2007 rokuBGŻ
Kredyt na halę sportowąWitoszów Dolny- BOŚ
(EBI, CEB)

415 574,82

-

103 974,04

311 600,78

500 000,00

-

500 000,00

0,00

-

200 000,00

7 408,00

192 592,00

10

Kredyt na regulację rowu
RH- w Witoszowie D.

-

158 000,00

5 852,00

152 148,00

11

Kredyt na budowę drogi
Boleścin- Krzyżowa -BOŚ
Kredyt na pokrycie
deficytu w 2008 rokuBOŚ
razem kredyty

-

500 000,00

100 000,00

400 000,00

-

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

1 865 927,01

2 858 000,00

1 096 234,00

3 627 693,01

pożyczka na wodociąg
Witoszów Górny
(WFOŚiGW)
pożyczka na budowę
oczyszczalni ścieków w
Mokrzeszowie
(WFOŚiGW)

160 000,00

-

80 000,00

80 000,00

125 880,00

-

62 940,00

62 940,00

3

pożyczka na budowę
wodociągu Bystrzyca
Górna (WFOŚiGW)

218 640,00

-

109 320,00

109 320,00

4

pożyczka na wodociąg
Pogorzała (WFOŚiGW)

378 600,00

-

126 200,00

252 400,00

5

pożyczka na
termomodernizację SP w
Pszennie (WFOŚiGW)

53 000,00

-

53 000,00

0,00

8
9

12
I
1
2

Lp. Rodzaj zobowiązania

Stan

168 999,96

6

Przychody

Spłaty

w 2008 r.

w 2008 r.

366 352,23

Stan

6
zobowiązań
na 31.12.2007

zobowiązań
na 31.12.2008
r.

r.
1

2

3

4

5

6

40 532,19

-

40 532,19

0,00

6

pożyczka na budowę
Przedszkola w Pszennie
(FRW)

7

pożyczka na kanalizację w
Witoszowie (WFOŚiGW)

156 800,00

-

44 800,00

112 000,00

8

pożyczka na kanalizację
Komorów- Słotwina
(WFOŚiGW)
pożyczka na wodociąg
Lubachów (WFOŚiGW)
pożyczka na wodociąg
Lubachów (WFOŚiGW)

208 600,00

-

119 200,00

89 400,00

550 720,00

-

137 680,00

413 040,00

645 000,00

703 500,00

-

1 348 500,00

-

274 400,00

-

274 400,00

222 165,00

-

86 004,00

136 161,00

2 759 937,19

977 900,00

859 676,19

2 878 161,00
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10
11
12

Pożyczka na budowę
kanalizacji w Bystrzycy
Dolnej
pożyczka na kanalizację w
Grodziszczu (WFOŚiGW)

II

razem pożyczki

1

pożyczka na
prefinansowanie SPO
„Odnowa wsi” Pszenno”

316 769,85

-

316 769,85

-

razem pożyczki na
prefinansowanie

316 769,85

-

316 769,85

-

1 000 000,00

0,00

III

-

1

obligacje komunalne
Millennium

1 000 000,00

2

obligacje komunalne PKO
BP

6 800 000,00

3 000 000,00

-

9 800 000,00

IV

razem obligacje

7 800 000,00

3 000 000,00

1 000 000,00

9 800 000,00

V

RAZEM
ZOBOWIĄZANIA

12 742 634,0
5

6 835 900,00

3 272 680,04

16 305 854,01

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiło 42,66% w stosunku do
planowanych dochodów i jest wyższe o 27,96 %

od stanu na 31 grudnia 2007 roku.
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Bezpieczna granica, do której jednostki samorządu terytorialnego mogą się zadłużać wynosi
60 % dochodów i jest ona określona w ustawie o finansach publicznych.
Gmina nie udzielała nikomu poręczeń ani gwarancji, nie ma więc obciążeń z tego
tytułu.
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W 2008 roku zrealizowano 97,1% % zaplanowanych dochodów na łączną kwotę
38 215 900,11 zł. Wykonanie dochodów jest wyższe o 15%, tj. o kwotę

4 967 467,78 zł niż

w analogicznym okresie poprzedniego roku. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się
następująco:
-

dochody własne – 51 %, co daje kwotę 19 538 385,94 zł;

-

subwencja ogólna – 33 %, co daje kwotę 12 423 057,00 zł;

-

dotacje celowe z budżetu państwa –16%, co daje kwotę 6 254 457,17 zł.

Struktura uzyskanych dochodów Gminy
Świdnica za 2008 rok

16%
33%

dochody własne

51%

subwencja ogólna
dotacje z budżetu
państwa

Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 31 grudnia 2008 r.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy
Świdnica za 2008 rok zawierają załączniki do niniejszego opracowania. Załącznik nr 1
przedstawia wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, załącznik

nr 2

przedstawia wykonanie dochodów według źródeł uzyskiwania, załącznik nr 3 przedstawia
realizację dochodów w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej. Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów
dochodów omówiona została poniżej.

8

1 . Dochody własne
Wykonanie dochodów własnych w 2008 r. wyniosło 19 538 385,94 zł i stanowi 95%
planu i obejmowało:
1.1. dochody podatkowe wpływy w kwocie 7 773 976,05 zł, co stanowi 102 % planu.
Wykonanie dochodów z podatków jest wyższe o 10%, tj. o 708 921,63 zł niż w analogicznym
okresie poprzedniego roku. Uzyskano wpływy z następujących podatków:
1) podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję wśród dochodów własnych
Gminy Świdnica. Zakładana roczna kwota wpływów do budżetu z tytułu tego podatku
wynosi 5 625 283 zł. Dochód uzyskany w 2008 roku wyniósł 5 436 221,72 zł i
stanowił 96,7 % kwoty planowanej. W omawianym okresie umorzono należności z
tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 48 637,85 zł. Umorzenia dotyczą 30 osób
fizycznych na kwotę 6 305,50 zł ( w tym: 26 decyzji dotyczy trudnej sytuacji
materialnej podatników, 3 decyzje dotyczą względów społecznych i 1 decyzja dotyczy
zgonu podatnika) oraz 2 osób prawnych na kwotę 42 332,35 zł (w tym ze względu na
trudna sytuację socjalno – bytowa decyzja dotyczy 1 podmiotu oraz ze względów
społecznych decyzja dotyczy 1 podmiotu). Umorzenia podatku od nieruchomości
stanowią 0,89 % uzyskanych z tego tytułu wpływów. Ponadto występujące należności
na koniec roku z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 4 914,60 zł rozłożono na
raty lub odroczono termin płatności 6 osobom fizycznym.
2) podatek rolny- wpływy w kwocie 1 464 491,06 zł, co stanowi 96 % planu. W 2008 r.
umorzono należności w wysokości 43 796,95 zł z tytułu podatku rolnego, tym:
65 osobom fizycznym w wysokości 31 226,85 zł z tytuł trudnej sytuacji materialnobytowej, 2 osobom fizycznym w wysokości 2 228,10 zł z tytułu zgonu oraz 1 osobie
prawnej w wysokości 10 342 zł z tytułu ważnego interesu podatnika związanego z
trudną sytuacją materialną. Kwota umorzeń podatku rolnego stanowi 3% uzyskanych
z tego tytułu wpływów. Ponadto występujące na koniec roku należności z tytułu
podatku rolnego, ze względu na zdarzenia losowe lub trudną sytuację podatników,
rozłożono na raty lub odroczono termin płatności łącznej kwocie 20 345 zł, w tym: 12
osobom fizycznym- 16 345 zł oraz 1 osobie prawnej- 4 000 zł.
3) podatek od środków transportowych- wpływy w kwocie 316 955,57 zł, co stanowi
103,26 % planu. W wyniku prowadzonej przez Gminę bieżącej aktualizacji
podatników wpływy w podatku od środków transportowych są wyższe od
planowanych. W 2008 r. umorzono należności na kwotę 843 zł z tytułu podatku od
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środków transportowych 2 osobom fizycznym. Przyczyną była nieskuteczność
egzekucji komornika (brak masy do odzyskania) oraz ważny interes podatnika.
Odroczenia oraz rozłożenia na raty należności wg stanu na 31 grudnia nie wystąpiły.
4) podatek leśny- wpływy w kwocie 71 522,70 zł, co stanowi 99 % planu. W 2008 roku
umarzano podatek leśny 1 osobie prawnej w kwocie 150 zł z tytułu ważnego interesu
podatnika .Występujące należności z tytułu podatku leśnego na koniec roku
budżetowego nie zostały rozłożone na raty i nie odroczono terminu płatności.
5) podatek od spadków i darowizn wpływy wyniosły 48 661,70 zł, co stanowi 97 %
rocznego planu. Wpływy z podatku stanowią dochody budżetu Gminy i są
realizowane przez

Urzędy Skarbowe. Wysokość dochodów na 2008 rok została

ustalona przez Urząd Skarbowy w Świdnicy.
6) podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy wyniosły 426 907,77 zł, co stanowi
104 % planu. Wpływy z tego podatku zaplanowano na podstawie informacji z Urzędu
Skarbowego, który realizuje te dochody.
7) podatek opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 9 215,53 zł, co stanowi 58 %
planu. Wpływy z karty podatkowej stanowią dochody Gminy a realizują je Urzędy
Skarbowe
1.2. dochody z opłat- wpływy w kwocie 611 832,02 zł, co stanowi 102 % planu.
Wykonanie dochodów z opłat jest wyższe o 28%, tj. o 135 401,17 zł niż w
analogicznym okresie poprzedniego roku. Uzyskano wpływy z następujących opłat:
1) opłata skarbowa – osiągnięto wpływy w kwocie 58 391,00 zł, co stanowi 102 %
planu.
2) opłata z tytułu renty planistycznej – wpływy wyniosły 261 382,54 zł, co stanowi
104,46 % planu (wykonanie wyższe o 66%, tj. o 103 540,04 zł niż w roku 2007).
3) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy wyniosły 216 018,77 zł, co
stanowi 100 % planu (wykonanie wyższe o 8%, tj. 16 704,28 zł niż w roku 2007).
4) opłata eksploatacyjna - wpływy wyniosły 58 858,34 zł, co stanowi 100 % planu.
5) opłata za zajęcie pasa drogowego- wpływy wyniosły 11 806,15 zł, co stanowi 100 %
planu ( wykonanie 32,5 razy wyższe niż w roku 2007 ),
6) opłata produktowa – wpływy wyniosły 5 355,22 zł, co stanowi 100 % planu,
8) opłata za posiadanie psów- 20 zł, co stanowi 2% planu. Niski procent wykonania planu
spowodowany jest tym, iż prawie wszystkie osoby posiadające psy podlegają uldze w
opłacie.
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1.3. udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa- wpływy
w kwocie 5 343 525,09 zł, co stanowi 109 % planu. Wykonanie jest wyższe o 24%,

tj.

1 044 797,26 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie
(minus) 21 686,91 zł. Ujemne wykonanie dochodów z tego tytułu wynika
z konieczności zwrotu otrzymanych udziałów z lat poprzednich w związku
z korektami zeznań podatkowych, które składają podatnicy CIT do Urzędów
Skarbowych.
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie
5 365 212 zł, co stanowi 111 % planu. Dochody z tego tytułu stanowią drugą co do
wielkości pozycję w dochodach własnych Gminy, a wykonanie jest wyższe o 27%, tj. o
1 139 289 zł niż w roku 2007.
1.4. dochody z majątku gminy - wpływy w kwocie 2 752 251,67 zł, co stanowi 80 % planu.
Wykonanie jest wyższe o 8%, tj.

202 370,33 zł niż w 2007 roku. Są to dochody

z dzierżawy, najmu, czynszów, użytkowania wieczystego, sprzedaży mienia gminy,
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Szczegółową informację
dotyczącą analizy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w dalszej części
sprawozdania.
1.5. dotacje z funduszy celowych-w 2008 roku Gmina pozyskała z funduszy celowych
2 085 093,62 zł tj. 99% planu w tym: 140 000 zł z FOGR

na drogę dojazdową

do

Krzyżowej, 250 000 zł WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Bystrzycy Dolnej, 156 093,62 zł
z FRKF na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Pszennie oraz 1 539 000 zł z
FRKF na hali sportowej przy gimnazjum w Witoszowie Dolnym. Do budżetu gminy nie
wpłynęła dotacja w kwocie 18 897 zł na program „Uczeń na wsi”- ponieważ zgodnie z
ustaleniami z PFRON i stanowiskiem Ministerstwa Finansów rozliczenia tej dotacji odbywają
się poza budżetem gminy.
1.6. dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnegow 2008 roku Gmina otrzymała z samorządu województwa 42 369,06 zł, w tym: kwotę
17 369,06 zł na realizację zadania bieżącego w ramach programu pn. „SMOK”, w tym
13 025,06 zł pochodzi z UE, 4 344 zł z pochodzi z budżetu Wojewody oraz 25 000 zł na
realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja świetlicy w Krzczonowie w ramach
programu „Mała odnowa wsi”. W ramach „Małej Odnowy wsi” nie otrzymała
dofinansowania w kwocie 7 000 zł na plac zabaw w Witoszowie Dolnym, ponieważ gmina
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mogła w roku otrzymać tylko jedno dofinansowanie a otrzymała już dofinansowanie w
kwocie 12 000 zł na zakup strojów ludowych, którego wpływ nastąpi w roku następnym.
1.7. środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji – w 2008 roku do
budżetu Gminy wpłynęły, na spłatę pożyczki na prefinansowanie, środki w wysokości
316 769,85 zł z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach SPO na zadanie
„Odnowa wsi Pszenno”, które zostało zrealizowane w poprzednim roku budżetowym.
1.8. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe- 94 860,59 zł z tytułu:
wynajmu autobusów- 1 792,75 zł, usług opiekuńczych- 14 104,50 zł, usług Przedszkola w
Pszennie- 36 803,13 zł, wynajmu pomieszczeń UG- 1 985,08 zł, ze sprzedaży złomu przez SP
w Witoszowie Dolnym- 175,13 zł, darowizna dla Gimnazjum na budowę hali sportowej w
Witoszowie Dolnym- 40 000 zł. W stosunku do 2007 roku dochody jednostek wzrosły o 30%
ze względu na otrzymaną darowiznę z KGHM Miedź na budowę hali sportowej.
1.9. dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych- 124 708,29 zł, co
daje 108,6 % planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat63 907,45 zł, z odsetek cywilnoprawnych- 6 162,60 zł z odsetek bankowych- 54 638,24 zł.
Wykonanie jest wyższe o15%, tj. 16 658,12 zł niż w 2007 roku dzięki skutecznej windykacji
należności budżetowych.
1.10. dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami- 18 262,21 zł,
tym: 5% z dochodów z tytułu zadań zleconych (obsługa dowodów osobistych oraz za
udostępnienie danych osobowych)- 1 722,73 zł, 50% z dochodów z zaliczek alimentacyjnych16 472,67 zł, 5% z wpłat za usługi opiekuńcze- 66,81 zł.
1.11. pozostałe dochody wykonano w kwocie 374 737,49 zł, tj. 185,93 % planowanych
wpływów. W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących tytułów:
1) zwrotu utraconych dochodów z PFRON- 95 655 zł,
2) partycypacji

mieszkańców w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji -

22 151,50 zł,
3) darowizny dla Rad Sołeckich 5 230 zł, w tym: dla Bystrzycy Górnej- 1 000 zł, dla
Witoszowa Dolnego– 3 730 zł, dla Lutomi Dolnej- 500 zł,
4) wpłaty z tytułu kar sądowych nałożonych na mieszkańców na rzecz gminy200 zł,
5) zwrotu nadwyżki dochodów własnych- 0,02 zł
6) różnych dochodów i rozliczeń – 251 500,97 zł, w tym: refundacja robót publicznych
z PUP – 144 430,70 zł, refundacja prac społecznie użytecznych- 46 905,72 zł,
odszkodowanie za uszkodzenie samochodu – 18 389,78 zł, wpływy za umieszczanie
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reklam – 13 359 zł,

zwrot kosztów sądowych, komorniczych i upomnień –

12 501,10 zł, odszkodowania za szkody losowe wyrządzone podczas burzy w
Pszennie, ul. Daleka 2 – 1 424,42 zł, , sprzedaż zużytych tuszy - 213 zł, zwroty
nadpłat ZUS- , wpłaty wspólnot z tytułu rozliczeń z lat poprzednich- 3 569,02 zł,
zwrot świadczeń społecznych z lat ubiegłych 5 632,88 zł, zaliczka na poczet renty
planistycznej- 732 zł (dot. 2 osób), zwrot nadpłaconych składek ZUS- 1 935,13 zł,
noty obciążeniowe z GZO, GOPS i GOKSiR - 2 406,20 zł, wynagrodzenie płatnika za
terminowe odprowadzanie składek ZUS- 2,02 zł.

2. Subwencja ogólna
W 2008 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie 12 423 057 zł, co
stanowi 100 % kwoty planowanej, w tym:
-

część oświatowa 9 536 867 zł,

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji stanowią 32,5 % dochodów
ogółem. Wykonanie jest wyższe o 13%, tj. o 1 443 596 zł niż w 2007 roku

3. Dotacje z budżetu państwa
W 2008 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie
6 254 457,17 zł, w tym:
-

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 4 440 147,31 zł (98 %
planu),

-

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
863 523,86 zł (90 % planu), w tym: na nauczanie języka angielskiego w
szkołach podstawowych na terenie gminy- 16 882,95 zł, na zwrot kosztów
przygotowania zawodowego młodocianych- 57 560,01 zł, na zasiłki i pomoc w
naturze uczniom 306 517,90 zł, na sfinansowanie komisji egzaminacyjnej
powołanej na rozpatrzenie wniosków o wyższy stopień zawodowy- 164 zł, na
prowadzenie ośrodka pomocy społecznej- 207 100 zł, na dożywianie- 111 299
zł, na zasiłki i pomoc w naturze- 164 000 zł.

-

dotacje

celowe

z

budżetu

państwa

na

realizację

zadań

własnych

inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków powodziowych 950 786 zł
(100% planu).
Plan dochodów został zrealizowany w 97 % w stosunku do planowanych założeń.
W 2008 roku z wielu źródeł uzyskano dochody ponadplanowe.
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Ponadplanowe wpływy uzyskano z następujących źródeł (wyszczególniono
dochody wyższe od 100 % planu):
- z refundacji z PUP - 103%,
- ze sprzedaży gruntów rolnych- 104%,
- z dzierżaw obwodów łowieckich- 127%,
- z najmu budynków mieszkalnych- 103%,
- ze zwrotów kosztów sądowych przez najemców zasądzonych podczas windykacji
czynszów mieszkaniowych oraz z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych
za lata ubiegłe- 313%,
- z 5% dochodów za dowody osobiste- 138%,
- odsetek bankowych – 118%,
- refundacji z PUP pracowników urzędu- 111%,
- z podatku od środków transportowych jednostek organizacyjnych- 101%,
- odsetek od nieterminowych płatności podatków jednostek organizacyjnych- 119%,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 110%,
- z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych- 105%,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych- 112%,
- z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych- 111%,
- z tytułu renty planistycznej- 104%,
- z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Szkół Podstawowych- 101%,
- z tytułu wpływów za usługi w Przedszkolu- 105%,
- z tytułu odsetek bankowych na rachunkach GZO- 143%,
- z tytułu 50% dochodów za zaliczki alimentacyjne- 412%,
- z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze- 211%.
Nie osiągnięto planowanych dochodów m.in. z następujących źródeł ( wyszczególniono
dochody mniejsze od 100%):
- dotacja z programu „Uczeń na wsi”- 0% (przepływ środków nastąpił poza
budżetem),
- dotacja z programu „Mała Odnowa wsi” na plac zabaw w Witoszowie D.- 0%
( nie otrzymaliśmy dofinansowania )
-

wpłat mieszkańców na wodociągowanie i kanalizację wsi – 32%,

-

odsetek od zaległych czynszów- 8%,

-

z opłat za użytkowanie wieczyste- 99%,
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-

z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa wieczystego
użytkowania- 71%

-

ze sprzedaży składników majątkowych- 91%,

-

z najmu pomieszczeń biurowych- 99%,

-

z podatku w formie karty podatkowej- 58%,

-

z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 93%,

-

z podatku rolnego od osób prawnych- 98%,

-

z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych- 81%,

-

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach- 99%,

-

z podatku rolnego od osób fizycznych- 95%,

-

z podatku leśnego od osób fizycznych- 72%,

-

z opłaty od posiadania psów- 2%,

-

z tytułu dotacji celowej na naukę języka angielskiego w szkołach
podstawowych- 39%,

-

z tytułu usług za wynajem autobusów- 32%,

-

z tytułu dotacji celowej dla młodocianych pracowników- 88%,

-

z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne- 98%,

-

z tytułu dotacji celowej na składkę zdrowotną dla GOPS- 97%,

-

z tytułu dotacji celowej na usługi opiekuńcze dla GOPS- 94%,

-

z tytułu dotacji celowej na pomoc materialna dla GOPS- 84%,

-

z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa- 68% (wpływ nastąpi w
roku następnym- dotyczy zakupu strojów w ramach „Małej Odnowy wsi”).

W 2008 roku realizacja planu dochodów jest prawidłowa, plan zrealizowano aż 97%,
czyli prawie wszystkie planowane dochody udało się uzyskać. Wystąpiło kilka pozycji
dochodów nie wykonanych w 100%, lecz nie wpłynęło to na zachwianie płynności
finansowej budżetu. Wystąpiły również dochody ponadplanowe, które po części uzupełniły
braki z tytułu niewykonanych w 100% dochodów w budżecie. Największą kwotę
niezrealizowanych dochodów stanowią dochody z tytułu odpłatnego zbycia praw własności
mienia. Planuje się realizacje tych dochodów w latach następnych. Kolejną pozycję
niezrealizowanych w 100% dochodów stanowią dochody z podatku od nieruchomości od
osób prawnych. Realizacja tych należności u niektórych podatników, będących osobami
prawnymi, jest trudna lub niemożliwa przede wszystkim z powodu braku masy do ściągnięcia
z zlikwidowanych jednostek. Nie zrealizowano także planu dochodów z podatku rolnego od
osób fizycznych- niektóre należności z tytułu tego podatku zostały odroczone w czasie, a
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część osób nabyło prawa do ulgi inwestycyjnej. Poza tym na bieżąco prowadzona była
skuteczna windykacja należnych środków z podatków i opłat lokalnych.
Nie wpłynęły również w 100% planowane dochody z tytułu partycypacji
mieszkańców w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji. W 2009 roku zostanie
zakończona kanalizacja w Bystrzycy Dolnej w związku z czym będą realizowane wpłaty
mieszkańców, ponadto część należności została rozłożona w czasie.
Kolejną pozycję nie zrealizowanych dochodów stanowią udziały w podatku od osób
prawnych. Udziały z podatku osób od prawnych rozliczają Urzędy Skarbowe na podstawie
złożonych deklaracji CIT przez przedsiębiorców i gmina nie ma wpływu na ich wysokość.
Wobec dłużników podatkowych prowadzone były postępowania egzekucyjne. Na
bieżąco wysyłane były upomnienia, składane tytuły wykonawcze do komornika, zakładano
hipoteki przymusowe. W 2008 roku wystawiono 2700 upomnień, 261 tytułów wykonawczych
oraz założono 22 hipoteki przymusowe na łączną kwotę 334 239,60 zł.
Egzekucja należności – zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych
w 2008 r. przedstawia się następująco:
-

wystawiono 98 upomnień,

-

wystawiono 19 tytułów wykonawczych,

-

założono 13 hipoteki przymusowe na łączną kwotę 309 108,40 zł .

Egzekucja należności – zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych
w 2008 r. przedstawia się następująco:
-

wystawiono 1 551 upomnień,

-

wystawiono 145 tytułów wykonawczych,

-

założono 9 hipoteki przymusowe na łączną kwotę 25 131,20 zł.

Egzekucja należności- zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób
fizycznych w 2008 roku przedstawia się następująco:
-

wystawiono 1 001 upomnień,

-

wystawiono 82 tytułów wykonawcze,
Egzekucja należności- zaległości w podatku rolnym od osób prawnych przedstawia się

następująco:
-

wystawiono 12 upomnień,

-

wystawiono 2 tytuł wykonawczy.

Ponadto wystawiono 38 upomnień i 15 tytułów wykonawczych wobec zalegających w
podatku od środków transportowych.
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Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wystawiono 288 wezwań
do zapłaty, spisano 34 ugody na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 12 spraw o
zapłatę zaległego czynszu i 1 sprawę o eksmisję, 37 rodzinom umorzono zadłużenie z tytułu
czynszu na ogólna kwotę 42 840,24 zł.
Łącznie należności wymagalne dla gminy na 30 czerwca 2008 r. wynoszą

1 705 369,06

zł, w tym:
-

zaległości w podatkach 971 193,09 zł,

-

zaległości w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe 41 308,51 zł,

-

zaległości w czynszach wraz z odsetkami 253 895,70 zł,

-

zaległości w dzierżawach 610,65 zł,

-

zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów 240 zł,

-

zaległości dotyczące renty planistycznej 258 128,21 zł,

-

zaległości w opłacie eksploatacyjnej 17 601,60 zł,

-

zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 393,40 zł,

-

zaległości z tytułu rozliczeń z współwłaścicielami mienia 151 481,95 zł

Ponadto do niezrealizowanych należności budżetu gminy należą należności z tytułu zaliczki
alimentacyjnej w kwocie 813 047,12 zł. GOPS na bieżąco prowadzi windykację należnych
zaliczek alimentacyjnych, lecz jest to bardzo specyficzny i trudny proces windykacyjny.
Wielkość zaległości w płatnościach z tytułu czynszów, podatków i opłat ogółem jest
wyższa 30%, czyli o 404 089,49 zł, od zaległości na koniec 2007 roku. Mimo
przeprowadzanych licznych windykacji zaległości wzrosły przede wszystkim z tytułu:
•

renty planistycznej o 367%, czyli o kwotę 187 747,51 zł,

•

podatków o 4%, czyli o kwotę 33 957,46 zł,

•

dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe o 36%, tj. o kwotę 11 009,77 zł,

•

opłaty eksploatacyjnej o 595%, tj. o kwotę 14 646,80 zł,

•

dzierżawy o 50 %, czyli o kwotę 2 231,93 zł,

•

rozliczeń z współwłaścicielami mienia o 100%, tj. o kwotę 151 481,95 zł.

Wzrosły, w stosunku do 2007 roku, zaległości z tytułu renty planistycznej m.in. ze
względu na większą niż planowano dotychczas ilość prowadzonych spraw oraz toczące się
procesy odwoławcze. Podczas prowadzonych windykacji należności z tytułu renty
planistycznej powstały różnego rodzaju trudności, m.in. brak masy, przejściowe problemy
finansowe płatnika.
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Należności wymagalne wzrosły również z tytułu rozliczeń z współwłaścicielami mienia o
kwotę 151 481,95, lecz sprawy zostały skierowane do sądu i trwają nadal- ich wpływ planuje
się w roku następnym.
Zaległości w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe w stosunku do 2007 r.
wzrosły o 36%, czyli o 11 009,77 zł. Jednak w obecnym stanie prawnym Gmina nie może
sama podejmować działań prowadzących do wyegzekwowania dochodów, które pobierają na
jej rzecz Urzędy Skarbowe.
Wzrosły również zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 14 646 zł. W związku
podjętymi działaniami windykacyjnymi przewiduje się, że wpływy zaległości nastąpią w
2009 roku.
W wyniku rozliczeń prowadzonych przez Urzędy Skarbowe w podatku CIT w stosunku
do Urzędów Skarbowych powstała nadpłata w kwocie 57 823,85 zł, którą gmina musiała
rozliczyć pomniejszając dochody w 2008 r. W związku z czym wykonanie dochodów z tego
tytułu na dzień 31.12.2008 r. jest ujemne i wynosi (– ) 21 686,91 zł.
Na koniec 2008 roku powstały również nadpłaty w kwocie 57 907,51 zł z następujących
tytułów:
•

podatki – 18 701,78 zł,

•

dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 39 195,54 zł,

•

czynsze –10,19 zł.

Skutki obniżenia stawek podatkowych
Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki podatku od nieruchomości, podatku od
środków transportowych oraz cenę skupu żyta.
W wyniku podjęcia wyżej wymienionych decyzji do budżetu gminy w

2008 roku

wpłynęło mniej dochodów na łączna kwotę 1 039 618,65 zł, w tym: z tytułu podatku od
nieruchomości 418 954,39 zł, tytułu podatku rolnego- 509 426,47 zł, z tytułu podatku do
środków transportowych 111 237,79 zł.

Analiza sprzedaży mienia komunalnego w 2008 roku
W 2008 roku sprzedano mienie komunalne za kwotę 1 924 646,04 zł, w tym:
I.

Sprzedano 100 lokali mieszkalnych:
1. Boleścin 37/4- 1.075,75 zł
2. Burkatów 57/3- 2.600,00 zł
3. Bystrzyca Górna 4/2- 1.545,00 zł
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4. Bystrzyca Górna 4/4- 2.026,00 zł
5. Bystrzyca Górna 10/1- 345,20 zł
6. Bystrzyca Górna 10/2- 1.068,00 zł
7. Bystrzyca Górna 10/3- 796,00 zł
8. Bystrzyca Górna 17- 1.351,00 zł
9. Bystrzyca Górna 17A/1- 2.060,00 zł
10. Bystrzyca Górna 17A/2- 2.351,85 zł
11. Bystrzyca Górna 17A/3- 1.654,60 zł
12. Bystrzyca Górna 17A/4- 1.949,50 zł
13. Bystrzyca Górna 17A/5- 1.453,00 zł
14. Bystrzyca Górna 19/1- 2.945,00 zł
15. Bystrzyca Górna 19/4- 1.470,60 zł
16. Bystrzyca Górna 20/1- 2.204,50 zł
17. Bystrzyca Górna 20/5- 1.374,55 zł
18. Bystrzyca Górna 37/2- 2.345,00 zł
19. Bystrzyca Górna 40/2- 2.265,00 zł
20. Bystrzyca Górna 40/3- 2.001,70 zł
21. Bystrzyca Górna 40/4-1.510,00 zł
22. Bystrzyca Górna 50/1- 2.160,80 zł
23. Bystrzyca Górna 50/3- 1.699,15 zł
24. Bystrzyca Górna 50/5- 2.487,70 zł
25. Bystrzyca Górna 71/1- 1.578,00 zł
26. Bystrzyca Górna 71/2- 1.905,00 zł
27. Bystrzyca Górna 71/5- 1.127,95 zł
28. Bystrzyca Górna 74/1- 1.583,60 zł
29. Bystrzyca Górna 74/3- 2.395,00 zł
30. Bystrzyca Górna 74/6- 3.570,00 zł
31. Bystrzyca Górna 74/7- 1.515,00 zł
32. Bystrzyca Górna 74/8- 2.275,00 zł
33. Gogołów 28/1- 2.063,50 zł
34. Gogołów 28/2- 1.762,00 zł
35. Gogołów 28/3- 2.305,65 zł
36. Gogołów 28/4- 2.197,50 zł
37. Grodziszcze 72- lokal użytkowy -40.000,00 zł ( przetarg)
38. Grodziszcze 99/4- 2.250,00 zł
39. Lubachów 5/1- 5.020,00 zł
40. Lubachów 5/5- 2.560,00 zł
41. Lubachów 6/2- 3.010,00 zł
42. Lubachów 6/3- 1.902,50 zł
43. Lubachów 11/4- 1.387,00 zł
44. Lubachów 36/4- 1.409,50 zł
45. Lubachów 37/1- 2.395,00 zł
46. Lubachów 47/1- 2.573,50 zł
47. Lubachów 48/4- 2.202,00 zł
48. Lutomia Dolna 112/3-2.490,00 zł
49. Lutomia Dolna 112/4- 1.823,85 zł
50. Lutomia Dolna 120/2- 2.960,00 zł
51. Lutomia Górna 8/3- 2.294,50 zł
52. Lutomia Górna 17- 1.101,20 zł
53. Mokrzeszów 13/4- 2.920,00 zł
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54. Mokrzeszów 30/1- 1.601,00 zł
55. Mokrzeszów 30/4- 3.175,00 zł
56. Mokrzeszów 37/2- 3.097,50 zł
57. Niegoszów 2/1- 4.085,00 zł
58. Niegoszów 2/3- 3.300,00 zł
59. Niegoszów 8/4- 1.890,00 zł
60. Opoczka 8/3- 1.635,00 zł
61. Pszenno, ul. Długa 7/1- 11.000,00 zł ( przetarg)
62. Pszenno, ul. Nadbrzeżna 10/1- 1.009,15 zł
63. Pszenno, ul. Nadbrzeżna 32/2- 2.090,00 zł
64. Pszenno, ul. Nadbrzeżna 34/2- 1.500,00 zł
65. Pszenno ul. Pogodna 12/1- 1.806,00 zł
66. Pszenno, ul. Pogodna 12/2- 715,00 zł
67. Pszenno, ul. Pogodna 12/4- 1.975,00 zł
68. Pszenno, ul. Pogodna 12/8- 2.415,00 zł
69. Pszenno, ul. Wrocławska 10/3- 4.880,00 zł
70. Pszenno, ul. Wrocławska 10/7- 2.665,50 zł
71. Pszenno, ul. Wrocławska 12/5- 1.870,00 zł
72. Słotwina 2/3- 2.040,40 zł
73. Słotwina 31/1- 3.074,25 zł
74. Słotwina 31/4- 2.357,00 zł
75. Słotwina 31/5- 3.505,00 zł
76. Słotwina 48/1- 9.111,00 zł
77. Słotwina 52/1- 1.800,00 zł
78. Słotwina 52/3- 2.959,85 zł
79. Słotwina 52/4- 4.098,50 zł
80. Słotwina 52/8- 2.347,00 zł
81. Słotwina 56/1- 1.890,35 zł
82. Słotwina 56/2- 2.545,00 zł
83. Słotwina 56/3- 1.285,70 zł
84. Słotwina 56/4- 2.035,00 zł
85. Słotwina 57/2- 2.985,15 zł
86. Słotwina 68/2- 709,00 zł
87. Słotwina 72/2- 66.500,00 zł ( przetarg)
88. Witoszów Dolny 22/6- 1.065,00 zł
89. Witoszów Dolny 24/2- 2.590,00 zł
90. Witoszów Dolny 24/4- 1.795,00 zł
91. Witoszów Dolny 24/5- 1.725,00 zł
92. Witoszów Dolny 24/6- 1.386,80 zł
93. Witoszów Dolny 24/7- 1.977,50 zł
94. Witoszów Dolny 25/2- 1.730,00 zł
95. Witoszów Dolny 25/3- 1.682,00 zł
96. Witoszów Górny 37/7- 2.630,55 zł
97. Witoszów Górny 41/1- 594,80 zł
98. Witoszów Górny 41/2- 995,80 zł
99. Witoszów Górny 41/3- 638,72 zł
100.Witoszów Górny 41/4- 506,40 zł
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II. Sprzedano13 nieruchomości rolnych niezabudowanych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bojanice i Lutomia Dolna (EnergiaPro) za cenę 5.270,00 zł
Burkatów- dz. nr 119/21 o pow. 0,0932 ha za cenę 30.000,00 zł
Burkatów- dz. nr 119/22 o pow. 0,0997 ha za cenę 10.000,00 zł
Grodziszcze- dz. nr 52/4 o pow. 0,16 ha za cenę 2.701,00 zł
Krzczonów- dz. nr 123/7 o pow. 0,02 ha za cenę 2.600,00 zł
Lutomia Dolna- dz. nr 133/1 o pow. 0,30 ha za cenę 12.000,00 zł
Makowice- dz. nr 8; 9; 10; 11/2; 14 i 15 o pow. 0,85 ha za cenę 12.500,00 zł
Modliszów- dz. nr 214/1 o pow. 0,0022 ha i dz. nr 111/4 o pow. 0,0006 ha za cenę
593,00 zł
9. Modliszów- dz. nr 214/2 o pow. 0,0083 ha i dz. nr 111/3 o pow. 0,0231 ha za cenę
6.434,00 zł
10. Pogorzała- dz. nr 202/1 o pow. 0,2073 ha za cenę 3.022,00 zł
11. Wilków- dz. nr 44/4 o pow. 0,30 ha za cenę 3.050,00 zł
12. Wiśniowa- dz. nr 38/1 o pow. 0,1252 ha za cenę 12.600,00 zł
13. Witoszów Dolny – dz. nr 39/1 i 39/2 o pow. 2,99 ha za cenę 8.000,00 zł.
III.

Sprzedano 15 nieruchomości budowlanych niezabudowanych:

1.Bystrzyca Górna- dz. nr 381/39 o pow. 0,0979 ha za cenę 50.500,00 zł (+22%VAT)
2. Bystrzyca Górna- dz. nr 381/18 o pow. 0,0913 ha za cenę 64.000,00 zł (+22%VAT)
3. Bystrzyca Górna- dz. nr 381/41 o pow. 0,0979 ha za cenę 68.500,00 zł (+22% VAT)
4.Bystrzyca Górna- dz. nr 381/17 o pow. 0,1012 ha za cenę 75.000,00 zł (+22% VAT)
5. Bystrzyca Górna- dz. nr 381/40 o pow. 0,0979 ha za cenę 70.500,00 zł (+22% VAT)
6. Bystrzyca Górna- dz. nr 381/16 o pow. 0,1012 ha za cenę 55.500,00 zł (+22% VAT)
7. Bystrzyca Górna- dz. nr 381/42 o pow. 0,1072 ha za cenę 61.000,00 zł (+22% VAT)
8. Bystrzyca Górna- dz. nr 381/13; 381/14; 381/15 o pow. 0,3677 ha za cenę 161.500,00 zł
(+22% VAT)
9. Jagodnik- dz. nr 66 o pow. 1,17 ha za cenę 80.400,00 zł ( + 22% VAT)
10.Mokrzeszów- dz. nr 755/5 o pow. 0,1582 ha za cenę 39.000,00 zł ( + 22% VAT)
11.Mokrzeszów- dz. nr 755/3 o pow. 0,1428 ha za cenę 39.000,00 zł (+ 22% VAT)
12. Mokrzeszów- dz. nr 755/4 o pow. 0,1463 ha za cenę 33.000,00 zł (+ 22% VAT)
13.Witoszów Dolny- dz. nr 98/1 o pow. 0,05 ha za cenę 5.900,00 zł ( +22% VAT)
14. Pszenno- dz. nr 317/6 o pow. 0,27 ha za cenę 60.000,00 zł (+ 22% VAT)
15. Pszenno- dz. nr 56/6 o pow. 0,0975 ha za cenę 71.000,00 zł (+22% VAT)
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IV. Zakupiono 2 nieruchomości:
1. Bystrzyca Dolna- dz. nr 142/18 o pow. 0,0314 ha za cenę 7.850,00 zł
2. Lutomia Dolna- dz. nr 617/1 o pow. 0,0308 ha za cenę 5.000,00 zł
Ponadto w 2008 roku nabyto prawo wieczystego użytkowania do działki nr 65 AM-4 w
Pszennie o powierzchni 13,6817 ha za kwotę 709 308 zł.
V. Dokonano zamiany nieruchomości
1. Bystrzyca Górna- dz. nr 107/6; 107/9 i 107/ o pow. 0,0417 ha
2.
Dochody z mienia kształtują się następująco:
Wpływy ze sprzedaży mienia: 1 926 335,74 zł (72,3 % planu).
Wpływy z czynszów mieszkaniowych, czynszu dzierżawnego 797 579,91 zł (102,7% planu).
Wpływy za użytkowanie wieczyste: 24 283,96 zł (99 % planu).
Wpływy z wynajmu pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy 1 985,08 zł (99 % planu).
Wpływy z wynajmu autobusów 1 792,75 zł (32 % planu).
Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 4 052,06 zł (126,6 % planu),
Wpływy z czynszu dzierżawnego za umieszczanie reklam 13 359 zł (27% planu).

22
W stosunku roku 2002 dochody budżetu Gminy wzrosły o 19,1 mln zł, w tym dochody
własne wzrosły o 14,2 mln zł. Natomiast w stosunku do 2007 roku wzrost dochodów ogółem
wyniósł prawie 5 mln zł, w tym wzrost dochodów własnych 3,7 mln zł.
II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2008 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 94 %, co daje kwotę
41 680 051,08 zł. W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2008 rok ,uchwalonego
w uchwale budżetowej z 22 grudnia 2007 roku, wydatki wykonano w 85%.
W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zmniejszono o 11%, czyli
o 4 776 063 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zmniejszono o 40%, czyli
o 5 289 067,73 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków na inwestycje głównie
spowodowane było brakiem możliwości uruchomienia planowanych inwestycji, które miały
być realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej. W roku 2008 programy
pomocowe z UE nie zostały uruchomione dla gmin przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski.
Wysokość zrealizowanych wydatków w 2008 roku przedstawiają załączniki
od nr 4 do nr 7.
Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo
Plan

12 337 882, 00 zł

Plan po zmianach

4 839 864,71zł

Wykonanie

4 272 015,88 zł

co stanowi 88 % wykonania planu
W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne poniesiono wydatki bieżące w kwocie
367 134,71 zł, co stanowi 97 % kwoty planowanej.
Kwotę 68 351,21 zł wydatkowano na zakup usług remontowych, tj.: przebudowa przepustu
w Bojanicach- 13 327,74 zł, konserwację 750 mb rowu w Burkatowie- 14 082,48 zł,
odtworzenie rowu w Grodziszczu- 6 776,19 zł, odtworzenie 100 mb rowu w Pogorzale4 896,92 zł, wyremontowano wlot do kanału w Witoszowie Dolnym wraz kratą osłonową13 551,74 zł, przeprowadzono renowacje rowu w Lutomi G.- 3 459,43 zł, wyremontowano
most wraz z rowem w Witoszowie D.- 3 822,78 zł, naprawiono barierki na moście w
Słotwinie, Pogorzale i Komorowie- 6 534,93 zł, naprawę samochodu DSW- 82KN- 1 899 zł.
Kwotę 28 507,14 zł przeznaczono na zakupy materiałów niezbędnych do prac melioracyjnych
dla pracowników interwencyjnych (tj.: olej napędowy, cement, piasek, narzędzia, woda
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mineralna) oraz materiałów na naprawę przepustów w Bojanicach, Makowicach i Lutomi
Górnej. Ponadto w ramach zakupów środki wydatkowano na olej napędowy do samochodu
obsługującego prace melioracyjne.
Ponadto kwotę 29 664,22 zł wydatkowano na usługi transportowe, wynajem sprzętu
specjalistycznego( tj. koparki, ładowarki ) oraz naprawę kosiarek.
W ramach prac interwencyjnych zatrudnionych zostało 23 osoby z terenu gminy. Na
wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
i odpisem na ZFŚS wydatkowano 239 961,46 zł. W ramach umowy zlecenia za kwotę
650,68 zł została wykonana krata zamykająca wlot do rowu w Witoszowie Dolnym.
W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

kwotę

2 378 440,64 zł co stanowi 88% planu, przeznaczono na następujące inwestycje pn.:
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Lubachów- Złoty Las” – 1 145 681,13 zł,
- „Zakończenie wodociągowania gminy wraz z modernizacją sieci”- 221 494,48 zł
(aktualizacja kosztorysów inwestorskich na budowę sieci wodociągowej we wsi Modliszów,
częściowa Modernizacja SUW Miłochów, sieć wodociągowa Wilków 11a- 11g, modernizacja
zakup reduktorów ciśnienia dla 2 studni w Lutomi D., określenie stanu technicznego studni w
Jagodniku, określenie stanu technicznego wodociągu w Pogorzale, analiza finansowoekonomiczna do preselekcji projektu pn. ”Zakończenie wodociągowania gminy wraz z
modernizacją SUW”, zakup 11 szt. zasuw z elementami towarzyszącymi do wbudowania na
sieć wodociągową na terenie gminy).
- budowa wodociągu Wieruszów-Lutomia- 292 517,03 zł,
- budowa kanalizacji w Bystrzycy Dolnej- 524 400 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Modliszowie- 187 577 zł,
- kanalizacja gminy (inwentaryzacja przyłączy kanalizacyjnych wykonanych w ramach
kanalizacji w Grodziszczu)- 6 771 zł.
Plan został wykonany tylko w 88% ponieważ większość zaplanowanych inwestycji w tym
rozdziale uzależniona była od środków możliwych do zdobycia w ramach programów
pomocowych UE, powyższe programy uruchomiono dopiero pod koniec 2008 roku przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Realizacja planu w 100% możliwa będzie do w latach
następnych.
Rozdział 01030- Izby rolnicze zawiera wydatki w wysokości w kwocie 32 042,81 zł,

tj.

100% planowanej kwoty na 2% obowiązkowy odpis od wpłat podatku rolnego dla
Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.
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W rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2008- 2013 plan
zrealizowano plan tylko w 43%, co daje kwotę 43 322,60 zł. Kwota ta została przeznaczona
m. in. na opracowanie dokumentacji:

projekt budowlano- wykonawczy świetlicy w

Stachowicach wraz z uzgodnieniami- 16 112,60 zł, wykonanie obmiarów i kosztorysu
świetlicy w Lutomi G.- 7 930 zł, projekt technologiczny kuchni w świetlicy Lutomia G.3 660 zł, mapa do celów projektowych „Odnowy wsi Grodziszcze”- 2 200 zł., dokumentacja
projektowo- kosztorysowa oraz audyt energetyczny Wiejskiego Domu Kultury w

Bystrzycy

G.- 13 420 zł. W ramach rozdziału wszystkie wydatki związane są przygotowaniem gminy do
realizacji programu PROW 2008- 2013, którego uruchomienie przewiduje się w roku
następnym.
Rozdział 01078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zawiera wydatki przeznaczone
na usuwanie skutków powodzi z 2006 roku. W roku 2008 poniesiono wydatki inwestycyjne
w kwocie 915 309,41, tj. 84% na zadanie inwestycyjne pn. ”Regulacja rowu R- H w
Witoszowie Dolnym”. Inwestycja została dofinansowana z MSWiA w kwocie 686 400 zł.
W ramach rozdziału 01095- Pozostała działalność wydatki w wysokości 535 765,71 zł,
tj. 100 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego dla rolników za zakup oleju
napędowego- 525 260,50 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą zwrotu podatku10 505,21 zł. Zwrot podatku akcyzowego w 100%

finansowany jest z dotacji celowej

z budżetu państwa.

Dział 020- Leśnictwo
Plan
530 zł
Plan po zmianach
530 zł
Wykonanie
0 zł
W rozdziale 02001- Gospodarka leśna wydatki planuje się w roku następnym.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
Plan

800 000 zł

Plan po zmianach
Wykonanie

1 240 946,27zł
735 358,56 zł

Co stanowi 59% wykonania planu
W rozdziale 40002 kwotę 497 658,56 zł stanowią wydatki, tj.: zakup usług będących
dopłatą do cen wody dla indywidualnych odbiorców na terenie gminy od ŚPWiK sp. z o.o.346 413,03 zł, zakup usług od ŚGPK spółka z o.o. - 149 499,71. Ponadto zapłacono za
dokumentację związaną z utworzeniem spółki gminnej- 1 745,82 zł
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Na objęcie udziałów w ŚGPK (Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym)
wydatkowano 237 700 zł z budżetu. Natomiast wierzytelności gminy od ŚPWiK w kwocie
317 946,27 zł z tytułu opłat mieszkańców gminy za wodę, stanowiących element
wynagrodzenia gminy za umorzone udziały w ŚPWiK spółka z o.o. ,gmina przeznaczyła na
objecie udziałów w spółce ŚGPK z o.o..

Dział 600- Transport i łączność
Plan

3 665 332 zł

Plan po zmianach 3 864 798 zł
Wykonanie

3 572 647,40 zł

co stanowi 92% wykonania planu
W rozdziale 60004- lokalny transport zbiorowy plan zrealizowano w 100%, co daje
kwotę 990 297,26 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług
transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy- 940 297,26 zł
oraz na objęcie udziałów w MPK ”Świdnica” spółka z o.o.- 50 000 zł w ramach wydatków
majątkowych.
W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne kwotę 2 200 690,47 zł, tj. 92% planowanej
kwoty, przeznaczono na remont i budowę dróg gminnych.
Wydatki bieżące stanowią kwotę 670 055,10 zł. W ramach tej kwoty wykonano
następujące zadania:
•

wybudowano 2 330 m² chodników za kwotę 143 509,49 zł (w tym; Rady Sołeckie29 818,48 zł) w 13 wsiach: Bojanice (koło świetlicy), Bystrzyca Górna, Lutomia
Dolna, Mokrzeszów, Pszenno (koło boiska sportowego), Lutomia Górna, Witoszów
Dolny, Komorów, Burkatów (podesty na PET), Witoszów Górny, Jakubów,
Grodziszcze (parking ), Opoczka.

•

naprawiono drogi gminne niesortem w 16 wsiach: Pszenno, Burkatów, Lutomia
Dolna, Bojanice, Gogołów, Jakubów, Zawiszów, Mokrzeszów, Witoszów Dolny,
Witoszów Górny, Lubachów, Grodziszcze, Pogorzała, Bystrzyca Górna, Panków,
Komorów

•

wykonano 1 040,32 m² szczątkowych napraw gminnych dróg asfaltowych w 10
wsiach: Komorów, Witoszów Dolny, Grodziszcze, Bojanice, Lutomia Dolna, Lutomia
Górna, Wilków, Pszenno, Bystrzyca Górna, Burkatów.
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Ponadto poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 17 820,50 zł, natomiast w
ramach umowy zlecenia opłacono prace związane z porządkowaniem dróg po
przeprowadzonych remontach- 4 000 zł.
Na przeprowadzenie w/w prac w ramach wydatków bieżących stanowiących kwotę
670 055,10 zł. wydatkowano: 164 650,90, tj. 74% planu na zakup materiału, 207 230,38 zł,
tj. 100% planu na zakup usług remontowych, 276 353,32 zł, tj. 96% na zakup usług
transportowo- sprzętowych, 17 820,50 zł, tj. 99% planu na opłaty za zajęcie pasa drogowego
oraz 4 000 na umowy zlecenia.
Wydatki inwestycyjne wyniosły 1 530 635,37 zł, tj. 92% kwoty planowanej, w tym:
•

budowa drogi

z Boleścina do Krzyżowej- 1 147 986,93 zł, tj. 96%

kwoty

planowanej,
•

odbudowa zniszczonego mostu w Lutomi Górnej (dokumentacja )- 62 956,30 zł, tj.
63% planu

•

budowa dróg w gminie (dokumentacja na drogę dojazdową w Pogorzale, mapy do
celów projektowych na drogi w Pszennie, Bystrzycy Górnej, Grodziszczu)14 151,90 zł, tj. 28% planu,

•

modernizacja dróg gminnych- 305 540,24, tj.100 % kwoty planowanej.
W ramach modernizacji dróg gminnych wykonano 4 957,60 m² nakładek
asfaltowych w wsiach: Mokrzeszów, Jakubów, Opoczka- Makowice, Pszenno (pętla
autobusowa Plac Witosa) oraz przeprowadzono prace modernizacyjne na drodze w
Stachowicach.

Wydatki na budowę i remonty dróg zgodnie z zawartymi umowami realizowane są
terminowo.
W rozdziale 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 347 970,87 zł tj.
80,1% planu, na inwestycjezwiązane z usuwaniem skutków powodzi pn.:
- „Odbudowa dwóch dróg w Lutomi Górnej, dz. nr 431 o długości ok. 228 mb i
dz. nr 685 o dł. ok. 234 mb- nawierzchnia asfaltowa”- 177 124,93 zł,
- „Odbudowa drogi w Lutomi Górnej, dz. nr 728 o dł. 275 mb- nawierzchnia z kostki
betonowej”- 170 845,94 zł.
Powyższe inwestycje zostały dofinansowane przez MSWi A w kwocie 264 386 zł.
W rozdziale 60095- Pozostała działalność 33 688,80 zł, tj. 82% kwoty planowanej w tego:
na wydatki bieżące przeznaczono 17 838,56 zł, natomiast na zakupy inwestycyjne
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przeznaczono 15 850,24 zł Wydatki bieżące związane są eksploatacją przystanków
autobusowych na terenie gminy, w tym:
1. Zakupy materiałów i wyposażenia- 4 115,42 zł, w tym:
- zakup wiaty przystankowej w Boleścinie – 2 648 zł,
- materiały do budowy wiat – 1 162,71 zł
- wydatki poniesione przez Radę Sołecką w Pszennie - 205,31 zł oraz RS Miłochów99,40 zł.
2. Zakup usług pozostałych- 8 338,82 zł, w tym:
- wykonanie płyty betonowej pod wiatę przystankową w Słotwinie – 1 782,74 zł,
- transport oraz nadzór inwestorski nad robotami przy wykonaniu płyty
fundamentowej wiaty przystankowej w Słotwinie – 1 209,80 zł,
- usługa koparko– ładowarką, transport wiaty, piasku i betonu (wiata przystankowa
w Boleścinie) – 2 405,44 zł,
- naprawa wiat przystankowych w Pogorzale i Witoszowie G.- 1 940,84 zł
- wydatki na usługi RS w Pszennie- 1 000 zł.
3. Umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS– 5 384,32 zł.
4. Zakupy inwestycyjne- wiaty przystankowe w Słotwinie i Mokrzeszowie–
15 850,24 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Plan

2 132 548 zł

Plan po zmianach

2 235 052 zł

Wykonanie

2 220 486,88 zł

co stanowi 99 % wykonania planu
W rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano
ogółem 1 111 436,91 zł, tj. 99% kwoty planowanej. Całość wydatków stanowią wydatki
bieżące na eksploatację i remonty budynków komunalnych, w tym: zakupy okien, drzwi,
kuchni węglowych, opału, materiałów budowlanych- 38 322,56 zł, zużycie wody i energii –
32 990,72 zł, zakup usług remontowych (remonty: dachów, pieców, kominów, stropów,
piwnicy, inst. elektr. itd.) – 547 538,53 zł, zakup usług pozostałych (awarie, wywóz
nieczystości, nadzory budowlane, itd.)- 440 199,52 zł.
Ponadto w ramach gospodarki mieszkaniowej środki wydatkowano na: zatrudnienie palacza
w sezonie grzewczym (łącznie z odpisem na ZFŚS)- 7 272,68 zł, podatek VAT od czynszów39 105 zł, opłaty sądowe za windykację zaległych czynszów- 3 597,17 zł, wynagrodzenie
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bezosobowe (palacz poza sezonem grzewczym- niskie temperatury )- 859 zł, opłaty za lokal
użytkowy -1 551,73 zł
W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 1 109 049,97 zł, tj.
100% kwoty planowanej przeznaczono na gospodarowanie mieniem gminnym, z tego:
wydatki inwestycyjne stanowią kwotę722 158 zł (zakup wieczystego użytkowania działki
nr 65 o pow. 13,6817 ha w Pszennie- 709 308 zł, zakup gruntu Bystrzyca Dolna- dz. nr
142/18 o pow. 0,0314 ha za cenę 7.850,00 zł, zakup gruntu Lutomia Dolna- dz. nr 617/1 o
pow. 0,0308 ha za cenę 5.000,00 zł), wydatki bieżące stanowią kwotę 386 891,97 zł, tj.:
usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości,
ogłoszenia w mediach)- 229 077,65 zł, opłaty i składki (opłaty notarialne, odpisy z KW,
opłaty sądowe, wyłączenie z produkcji rolnej)- 34 466,47 zł, podatek VAT od wieczystego
użytkowania i sprzedaży mienia – 67 527 zł, odszkodowania dla osób fizycznych- 35 740 zł
w tym: za przejęcie gruntów prywatnych na drogę w Witoszowie Górnym – 9 280 zł oraz za
przejęcie gruntów prywatnych na poszerzenie drogi w Witoszowie Dolnym- 26 460 zł,
odszkodowania dla Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oddział we Wrocławiu
za zmianę użytkowania pomieszczeń po Przedszkolu w Mokrzeszowie na pomieszczenia
mieszkalne, dz. nr 174/15- 20 080,85 zł.

Dział 710- Działalność usługowa
Plan

311 044 zł

Plan po zamianach

168 044 zł

Wykonanie

90 244,31zł

co stanowi 54% wykonania planu. Realizację pozostałej części planu wydatków planuje się
w roku następnym.
W rozdziale 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 90 244,31 zł
przeznaczono na prowadzenie gospodarki przestrzennej na terenie naszej gminy. W ramach
wydanej kwoty rozliczono:
1. opracowanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych, sporządzenie opinii oraz
publikacja ogłoszeń prasowych wymaganych przepisami prawa na potrzeby
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- 5 403,13,
2. operaty szacunkowe dla postępowań w sprawie „renty planistycznej”- 31 265,38 zł,
3. prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego- 18 300 zł,
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4. prace nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi:
Mokrzeszów, Komorów, Zawiszów, Wiśniowa, Sulisławice, Panków, Niegoszów33 550 zł.
5. koszty postępowania egzekucyjnego należności z tytułu „renty planistycznej” –
1 725,80 zł.

Dział 750- Administracja publiczna
Plan

3 786 394 zł

Plan po zmianach

3 852 972 zł

Wykonanie

3 650 023,62 zł

co stanowi 95 % wykonania planu
W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w 88,39 %, co daje
kwotę 107 286,95 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi– 70 646,68 zł, materiały i
wyposażenie 17 523,31 zł, energia – 5 100 zł, usługi – 10 046,96 zł, zakup usług telefonii
stacjonarnej – 500 zł, szkolenia – 470 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 3 000 zł.
W rozdziale 75022 - Rady gmin kwotę 270 413,80 zł, tj. 95,66 % planu przeznaczono na
bieżącą obsługę biura Rady Gminy, z tego: diety dla radnych – 194 400 zł, materiały
i wyposażenie(w tym zakup notebooka do Biura Rady) - 25 815,66 zł, zakup usług

-

21 605,77 zł, zakup usług z tytułu telefonii komórkowej – 710,04 zł, zakup usług telefonii
stacjonarnej – 406,88 zł, delegacje krajowe – 7 059,46 zł, delegacje zagraniczne – 1 878,85
zł, szkolenia – 1 581,84 zł, zakup materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki –
2 770,70 zł, zakup akcesoriów komputerowych - 14 176,60 zł, różne opłaty i składki – 8 zł.
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Gminy
w 2008 roku wyniosły 2 975 675,31 zł i stanowią 95,82 % planu, w tym:
1. wydatki bieżące w kwocie 2 940 871,06 zł tj.: ekwiwalent za pranie odzieży –
6 475,74 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi– 2 304 096,81
zł, wpłaty na PFRON – 44 346,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 106 461,62 zł,
zakup materiałów i wyposażenia – 111 295,90 zł; energia, woda, gaz – 45 639,92 zł,
usługi remontowe – 31 276,60 zł, usługi zdrowotne – 4 646,50 zł, pozostałe usługi
(pocztowe, prasowe, konserwacja urządzeń) – 109 349,69 zł,
3 524,58 zł,

dostęp do Internetu

opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 40 400,70 zł,

delegacje służbowe – 38 534,78 zł (w tym zagraniczne – 4 394,55 zł), różne opłaty i
składki – 4 592,37 zł, odpisy na ZFŚS – 47 007,71 zł, pozostałe (VAT) – 628,00 zł,
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szkolenia – 15 383,50 zł, zakup materiałów papierniczych – 1 285,47 zł, zakup
akcesoriów komputerowych – 25 925,17 zł,
2.

wydatki inwestycyjne w kwocie 34 804,25 zł, tj. opracowanie projektu podjazdu dla
osób niepełnosprawnych – 5 124 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych (zakup samochodu) – 29 680,25 zł.

W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą
wydatkowano kwotę 30 771,76 zł, tj. 99 % kwoty planowanej w tym: zakup materiałów
i wyposażenia (zakup upominków oraz materiałów promocyjnych w związku z podpisaniem
listu intencyjnego i umowy partnerskiej z Rejonem Nowogard – Wołyński oraz obsługą
delegacji z Maldegem podczas „Dożynek” )- 2 952,76 zł, zakup usług związanych z promocją
(usługi gastronomiczne, hotelowe, transport) - 23 756,76 zł, delegacje służbowe- 1 696,55 zł,
umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS dla tłumaczy- 2 365,69 zł.
Rozdział 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego- 105 097,06 zł,
tj.- 100 % kwoty planowanej, w tym: umowa o dzieło w ramach imprez towarzyszącym
Dniom Gór oraz za wykonanie ozdób świątecznych – 3 307 zł, materiały promocyjne (mapy,
przewodniki, kartki świąteczne, zegary, długopisy, parasole, czapki, balony, latarki, notesy,
bloczki, teczki, albumy, itp.) – 45 266,43 zł oraz usługi promocyjne (m. in. informacje
prasowe i internetowe, wydruk informatora gminnego Wieści Gminne, nadruki na materiałach
promocyjnych, usługi gastronomiczne)- 55 692,63 zł, ubezpieczenie w związku z wyjazdem
na Ukrainę oraz składka członkowska LOT „Księstwa Świdnicko- Jaworskiego– 831 zł.
W rozdziale 75095- Pozostała działalność wydatki w wysokości 160 778,74 zł
poniesiono z przeznaczeniem na: diety dla sołtysów- 83 635 zł, materiały i usługi związane
z obsługą sołectw (czasopisma, kalendarze, art. spożywcze)- 3 919,57 zł, zakup usług
(prowizje bankowe z rachunku bieżącego)- 7 257,88 zł, ubezpieczenie mienia gminy51 467 zł, składka na Związek Gmin Wiejskich- 3 864,19 zł, składka na Stowarzyszenie
Gmin „Szlakiem Granitu”- 10 635,10 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Plan

2 576 zł

Plan po zmianach

2 300 zł

Wykonanie

2 300 zł

co stanowi 100% wykonania planu
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W rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa kwotę z dotacji w wysokości 2 300 zł przeznaczono na zakup materiałów i
mebli niezbędnych do przeprowadzania aktualizacji list wyborców.

Dział 752- Obrona narodowa
Plan

750 zł

Plan po zmianach

750 zł

Wykonanie

750 zł

co stanowi 100% wykonania planu
W rozdziale 75212- Pozostałe wydatki obronne kwotę 750 zł wydatkowano na zakup
drukarki oraz materiałów biurowych .

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan

364 500 zł

Plan po zmianach

389 500 zł

Wykonanie

380 270,11 zł

co stanowi 98% wykonania planu
W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatki inwestycyjne w
wysokości 25 000 zł, tj.100% planu przeznaczono zgodnie z zawartym porozumieniem z
Komendą Policji na partycypację w kosztach zakupu videorejestratora poprzez Fundusz
Wsparcia Policji.
W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne poniesiono wydatki w wysokości
335 994,58 zł, co daje 98% planu, tym:
1. Wydatki bieżące stanowią kwotę 275 802,61 zł: ekwiwalenty za udział w akcji33 054,52 zł, składki na ubezpieczenie ZUS i Fundusz Pracy- 2 905,04 zł,
wynagrodzenia

bezosobowe

(wynagrodzenie

Gminnego

Komendanta

OSP,

wynagrodzenie osób utrzymujących samochody wraz z sprzętem w stanie gotowości)39 689,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia (węże, piły spalinowe, buty i ubrania, ,
zbiornik na wodę, paliwo, oleje, akcesoria samochodowe oraz akcesoria do sprzętu,
akumulatory, zbiornik wody, ubrania specjalne, puchary, itd.)- 97 921,48 zł, energia,
woda i gaz w remizach- 34 905,74 zł, usługi remontowe– 38 802,55 zł (w tym m.in.:
przegląd i naprawa aparatów SABRE OSP Burkatów – 2 500 zł, montaż haka
holowniczego do samochodu OSP Witoszów – 1 200 zł, naprawa masek i aparatów
oddechowych OSP Mokrzeszów i Witoszów – 824,31 zł, wymiana instalacji
elektrycznej w remizie OSP Gogołów i OSP Panków – 11 473,11 zł, remont
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samochodu i sprzętu OSP Gogołów i OSP Burkatów – 1 767,84 zł, remont zbiornika
wodnego samochodu Jelcz- OSP Burkatów, wymiana bram garażowych w remizie
OSP Gogołów- 8 964,56 zł, remonty samochodu Mercedes- 4 118,73 zł, naprawa
systemu alarmowego w OSP Panków i OSP Gogołów- 1 220 zł, naprawa radiotelefonu
– 734 zł), zakup usług zdrowotnych- 1 750 zł, zakup usług pozostałych (nieczystości,
obsługa techniczna, pozostałe)- 5 627,75 zł, usługi telefonii stacjonarnej- 2 636,48 zł,
różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, członków OSP, drużyn MDP)- 18
510 zł.
2. wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 60 191,97 zł, tj. 95,5% planu z tego:
- wydatkowano na inwestycję pn. „Budowa remizy OSP w Grodziszczu”47 543,10 zł,
- wydatkowano na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych, piły do
cięcia drewna i zestawów ratowniczym dla OSP Burkatów-12 648,87 zł.
W rozdziale 75414 – Obrona cywilna środki w wysokości 1 000 zł, tj. 100% planu
przeznaczono na zakup niszczarki do papieru i materiałów biurowych.
W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 18 275,53 zł, tj. 87%
planu przeznaczono na współfinansowanie Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z
zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną oraz wynagrodzenie pracownika
Zarządzania Kryzysowego .

Dział 756- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan

90 850 zł

Plan po zmianach

90 850 zł

Wykonanie

81 032,82 zł

co stanowi 89% wykonania planu
W rozdziale 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych kwotę 81 032,82 zł przeznaczono na: wypłatę prowizji dla inkasentów
podatkowych (wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS)- 68 434,29 zł oraz
komornicze- 12 598,53 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego
Plan

847 398 zł

Plan po zmianach

697 398 zł

Wykonanie

647 199,83 zł

na prowizje
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co stanowi 93% wykonania planu
Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego zawiera wydatki w wysokości- 647 199,83 zł na odsetki od
zaciągniętych

kredytów,

pożyczek

i

wyemitowanych

papierów

wartościowych

przeznaczonych na inwestycje gminne, w tym: odsetki od wyemitowanych papierów
wartościowych (obligacji)- - 387 500,30 zł, odsetki od kredytów i pożyczek- 259 264,68 zł
oraz prowizja bankowa- 434,84 zł .

Dział 758- Różne rozliczenia
Plan

355 000 zł

Plan po zmianach

25 021 zł

Wykonanie

4 500 zł

co stanowi 18% wykonania planu
Rozdział 75809- Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
Kwotę 4 500 zł, tj. 90% kwoty planowanej przeznaczono na dofinansowanie zakupu
specjalistycznego samochodu dla Straży Pożarnej.
W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 329 979 zł.
W 2008 roku Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy na
nieprzewidziane wydatki. W wyniku w/w zarządzeń środki z rezerwy zmniejszono z kwoty
350 000 zł do kwoty 20 021 zł i zostały one przeznaczone m.in. na nieplanowane wydatki
bieżące Rad Sołeckich, promocję gminy, bieżące naprawy dróg.

Dział 801- Oświata i Wychowanie
Plan

15 685 384 zł

Plan po zmianach

17 933 797,06 zł

Wykonanie

17 393 578,87 zł

% wykonania

96,98

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan

5 735 067 zł

Plan po zmianach

6 088 622,06 zł

Wykonanie

5 842 580,98 zł

co stanowi 95,96 % wykonania planu
W rozdziale 80101 wydatki bieżące 7 szkół podstawowych stanowią kwotę 5 770 287,92 zł
tj:
dodatki wiejski, mieszkaniowy, pomoc zdrowotna

dla nauczycieli - 289 173,22 zł;

wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i obsługi) wraz z pochodnymi –
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4 561 859,09 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 7 584,29 zł; materiały i wyposażanie

-

280 396,83 zł ( w tym między innymi: opał- 198 838,28 zł, wyposażenie – 32 517,70 zł,
środki czystości – 20 215,99 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 1 783,70 zł; energia, woda,
gaz – 129 676,16 zł; usługi remontowe – 147 285,24zł (w tym: SP Bystrzyca Górna to:
remont pomieszczeń szkolnych, wymiana pompy w instalacji c. o., przegląd kserokopiarki na
kwotę 67 372,13 zł; SP Grodziszcze to: roboty elektryczne przy instalacji komputerów,
konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego na kwotę 5 655,01 zł; SP
Lubachów to: konserwacja kserokopiarki

na kwotę 239,12 zł; SP Lutomia Dolna to:

konserwacja kserokopiarki, remont w kotłowni na kwotę 1 961,15 zł; SP Mokrzeszów to:
remont dachu, roboty budowlane na kwotę 65 796,76zł; SP Pszenno to: konserwacja
kserokopiarki, instalacja sieci komputerowej, usługa konserwacji kotłowni olejowej na kwotę
1 203,22 zł; SP Witoszów to:

naprawa i

montaż instalacji elektrycznej w pracowni

komputerowej, naprawa systemu alarmowego, konserwacja dachu budynku szkolnego,
konserwacja kserokopiarki na kwotę 5 826,69 zł); usługi zdrowotne – 2 501,50 zł; pozostałe
usługi – 59 918,83 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych i stałych –
20 223,07 zł, naprawy bieżące- 15 504,73 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, KZP, BOS11 007,60 zł); usługi internetowe – 4 847,68 zł; usługi telekomunikacyjne –14 984,59 zł;
delegacje służbowe – 9 829,96 zł; różne opłaty i składki –3 235,00 zł; odpisy na ZFŚS –
239 916,00 zł; szkolenia – 435,00 zł; zakup materiałów papierniczych do urządzeń
kserograficznych –3 888,65 zł; zakup akcesoriów komputerowych (w tym programy
i licencje) – 12 972,18 zł.
W rozdziale 80101 wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 54 924 zł.
Na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Dolnej” na dokumentację
projektową wydatkowano 54 924 zł.
Realizacja programu „SMOK” w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie:
Plan
10 591 zł
Plan po zmianach

17 369,06 zł

Wykonanie

17 369,06 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu
W ramach realizacji programu „SMOK” poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe
wraz z pochodnymi – 5 615,35 zł;

materiały i wyposażenie – 5 029,83 zł; pomoce

dydaktyczne i książki – 518,00 zł; pozostałe usługi – 6 205,88 zł.
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan
349 977 zł
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Plan po zmianach
Wykonanie

384 462 zł
368 924,37 zł

co stanowi 95,96 % wykonania planu
W rozdziale 80103 wydatki bieżące stanowią kwotę 368 924,37 zł , tj.: dodatki wiejski
i mieszkaniowy dla nauczycieli – 23 437,77 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
– 317 720,27 zł; zakup materiałów i wyposażenia dla nowo powstałego oddziału klasy „O” w
Pszennie na kwotę 6 020, 03 zł oraz materiałów dla klasy „O” w Komorowie na kwotę
752,08 zł; zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 716,70 zł; zakup pozostałych usług –
3 725,74 zł; usługi telekomunikacyjne –615,78 zł; odpis na ZFŚS –15 936,00 zł.
Rozdział 80104 – Przedszkola
Plan
Plan po zmianach
Wykonanie

576 533 zł
572 212 zł
525 989,59 zł

co stanowi 91,92 % wykonania planu
W rozdziale 80104 wydatki bieżące dwóch przedszkoli stanowią kwotę 521 777,59 zł, tj.:
dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 22 680,60 zł; wynagrodzenia osobowe dla
pracowników (nauczycieli i obsługi) wraz z pochodnymi – 383 741,71 zł; wynagrodzenia
bezosobowe – 1 280,65 zł; materiały i wyposażenie – 64 178,42 zł ( w tym między innymi:
opał- 42 534,59 zł, środki czystości – 2 891,69 zł, wyposażenie – 14 880,83 zł na przykład :
zakup kosiarki, kserokopiarki dla Przedszkola w Pszennie na kwotę 4 797,90 zł oraz zakup
nowych szaf szatniowych dla Przedszkola w Witoszowie Dolnym na kwotę 2 932,31zł );
pomoce dydaktyczne i książki – 788,28 zł; energia, woda – 6 101,82 zł; usługi remontowe –
3 284,21zł (konserwacja dźwigu); usługi zdrowotne – 296,40 zł; usługi pozostałe – 10 189,81
zł ( w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych i stałych – 3 814,14 zł, naprawy
bieżące – 2 212,95 zł, opłaty RTV, KZP, BOS, sanepid- 2 518,02 zł); usługi internetowe –
650,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 4 252,35 zł; delegacje służbowe – 482,55 zł; odpisy na
ZFŚS – 19 938,00 zł; zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych –
261,74 zł; zakup akcesoriów komputerowych ( w tym programy i licencje) – 3 651,05 zł.
Ponadto w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę 4 212 zł na dotację dla Przedszkola
w Kraskowie.
Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne
Plan
Plan po zmianach

150 000 zł
175 808 zł

Wykonanie

175 808 zł

co stanowi 100 % wykonania planu
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Kwotę 175 808 zł wydatkowano na dotację dla Przedszkola Specjalnego.
Rozdział 80110 - Gimnazja
Plan
Plan po zmianach

7 366 419 zł
9 188 990 zł

Wykonanie

9 020 815,37 zł

co stanowi 98,17 % wykonania planu
W rozdziale 80110 wydatki bieżące trzech placówek stanowią kwotę 3 724 003,65 zł, tj.:
dodatki wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 198 119,65zł;
wynagrodzenia osobowe pracowników

(nauczycieli i obsługi) wraz z pochodnymi –

3 036 908,17 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 7 465,11 zł; materiały i wyposażenie182 709,11 zł ( w tym między innymi: opał – 143 749,19 zł, środki czystości – 12 106,16 zł,
wyposażenie – 10 763,68 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 2 776,20 zł; energia, woda –
46 012,58 zł;

usługi remontowe – 19 371,34 (w tym:

Gimnazjum Lutomia Dolna to:

naprawa pieca w kotłowni, legalizacja i remont gaśnic, konserwacja kserokopiarki, naprawa i
konserwacja ławek szkolnych, konserwacja w kotłowni na kwotę 4 756,15 zł; Gimnazjum
Pszenno to: konserwacja dźwigu, naprawa komputera, podłączenie sieci internetowej,
naprawa rolet, konserwacja kserokopiarki, modernizacja oświetlenia w sali komputerowej,
wykonanie ogrodzenia wzdłuż parkingu na kwotę 13 156,18 zł; Gimnazjum Witoszów Dolny
to: konserwacja kserokopiarki na kwotę 1 459,01 zł); usługi zdrowotne – 3 298,10 zł;
pozostałe usługi – 41 496,60 zł ( w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych i
stałych – 8 180,97 zł, naprawy bieżące – 9 460,60 zł, opłaty RTV, KZP, BOS, pocztowe –
4 489,94 zł); usługi internetowe – 1 246,52zł; zakup usług telekomunikacyjnych
(komórkowych )- 292,80zł; zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych) – 7 984,92 zł;
delegacje służbowe – 7 483,59 zł; różne opłaty i składki – 1 077,00 zł; odpisy na ZFŚS – 153
275,00zł; szkolenia – 545,00 zł; zakup materiałów papierniczych do urządzeń
kserograficznych – 2 656,06 zł; zakup akcesoriów komputerowych ( w tym programy i
licencje) – 11 285,90 zł.
W rozdziale 80110 wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 5 296 811,72 zł.
Na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy budynku gimnazjum w Witoszowie Dolnym
wraz z boiskiem sportowym” wydatkowano 4 931 554,83 zł. Na zadanie pn. „Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy gimnazjum w Pszennie” wydatkowano 365 256,89 zł.
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Plan
Plan po zmianach
Wykonanie

727 810 zł
701 878 zł
677 411,61 zł
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co stanowi 96,51 % wykonania planu
W rozdziale 80113 wydatki bieżące stanowią kwotę 677 411,61 zł, tj.: ekwiwalent za pranie
odzieży ochronnej – 201,57 zł; wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi – 77 417,07 zł;
wynagrodzenia bezosobowe – 43 505,61 zł (opieka nad dowożonymi uczniami); materiały i
wyposażenie – 66 243,32 zł ( paliwo i części do autobusów); usługi remontowe – 2 957,28 zł
(naprawa tylnego zwieszenia, naprawa resorów, regeneracja pompy wtryskowej w autobusie
szkolnym); usługi zdrowotne – 68,00 zł; pozostałe usługi – 481 807,76 zł ( w tym między
innymi: wynajem autobusów z MPK i

PKS – 381 964,94 zł, dowóz uczniów

niepełnosprawnych – 54 405,48zł, garażowanie – 1 845,00 zł); różne opłaty i składki
(ubezpieczenie OC) – 1 990 zł; odpis na ZFŚS – 2 221,00 zł; szkolenia nowo przyjętych
pracowników – 1 000,00zł.
Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
Plan
436 031 zł
Plan po zmianach
435 881 zł
Wykonanie

425 847,96 zł

co stanowi 97,7% wykonania planu
W rozdziale 80114 wydatki bieżące stanowią kwotę 425 847,96 zł tj.: ekwiwalent za pranie
odzieży roboczej – 101,34 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 359 391,62 zł;
wynagrodzenie bezosobowe – 15 000,00zł, materiały i wyposażenie – 12 629,62 zł (w tym
między innymi: środki czystości – 919,45 zł, wyposażenie- 4 378,70 zł, art. malarskie 262,56
zł); energia, woda, gaz – 7 266,63 zł; usługi medyczne – 138,00 zł;

pozostałe usługi-

3 237,16 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych i stałych – 522,77 zł, opłaty
pocztowe, RTV, KZP, BOS- 897,32 zł); usługi telekomunikacyjne (komórkowe) – 1 263,29
zł; usługi telekomunikacyjne (stacjonarne)- 3 548,98 zł; delegacje służbowe – 5 312,37 zł;
odpis na ZFŚS –7 099,00 zł; szkolenia – 240,00 zł; zakup materiałów papierniczych do
urządzeń kserograficznych –702,17 zł; zakup akcesoriów komputerowych (w tym licencje i
programy)- 9 917,78 zł.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan
53 880 zł
Plan po zmianach
53 880 zł
Wykonanie

43 854,72 zł

co stanowi 81,39% wykonania planu
W rozdziale 80146 wydatki bieżące stanowią kwotę 43 854,72 zł.
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W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane z: szkoleniami i kursami kadry
nauczycielskiej – 30 771,34 zł, wypłatami delegacji – 5 097,37 zł, dofinansowaniem czesnego
– 7 986,01 zł.
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
Plan
Plan po zmianach
Wykonanie

199 710 zł
199 710 zł
188 175,26 zł

co stanowi 94,22% wykonania planu
W rozdziale 80148 wydatki bieżące dwóch stołówek stanowią kwotę 188 175,26 zł.
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki tj.: ekwiwalent za pranie odzieży
ochronnej- 347,13 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wraz z pochodnymi –
158 745,15 zł; materiały i wyposażenie – 9 692,55 zł; zakup gazu – 3 962,29 zł; usługi
remontowe – 768,84 zł; usługi zdrowotne – 232,50; pozostałe usługi – 3 821,00 zł; delegacje
służbowe – 1 326,38 zł; odpis na ZFŚS – 7 960,00 zł; szkolenia – 200,00 zł; artykuły
papiernicze – 118,47 zł; akcesoria komputerowe (zakup tonerów) – 1000,95 zł.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Plan
Plan po zmianach
Wykonanie

89 957 zł
132 354 zł
124 171,01 zł

co stanowi 93,82% wykonania planu
W rozdziale 80195 wydatki bieżące stanowią kwotę 124 171,01 zł.
W ramach tej kwoty wydatkowano 57 724,01 zł z dotacji otrzymanych z Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego na realizację następujących zadań własnych:
1. „Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków
o wyższy stopień awansu zawodowego„ – 164,00 zł. W ramach otrzymanych środków
poniesiono koszty związane z wypłatą wynagrodzeń bezosobowych (umów zleceń) członkom
komisji na awans zawodowy nauczycieli oraz zakupem toneru niezbędnego do przygotowania
dokumentacji.
2. „Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników” – 57 560,01 zł.
Ponadto w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty w wysokości 66 447 zł
związane z odpisem na ZFŚS emerytowanych nauczycieli.

Dział 851- Ochrona zdrowia
Plan

240 000 zł

Plan po zmianach

244 969 zł
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Wykonanie
% wykonania

244 965,29 zł
100,0

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej
Plan
Plan po zmianach

30 000 zł
30 000 zł

Wykonanie

30 000 zł

co stanowi 100 % wykonania planu
W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z przeprowadzeniem badań
profilaktycznych mieszkańców Gminy Świdnica.
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Plan
Plan po zmianach

4 000 zł
480 zł

Wykonanie

480 zł

co stanowi 100 % wykonania planu
W ramach rozdziału wydatkowano 480 zł na zakup testów narkotykowych na potrzeby szkół
gimnazjalnych.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan
Plan po zmianach
Wykonanie

206 000 zł
214 489 zł
214 485,29 zł

co stanowi 100 % wykonania planu
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 214 485,29 zł na:
a) na wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych

- 90 135,03 zł

b) na wypłatę diet dla komisji RPA

- 6 304,00 zł

c) pochodne od w/w

- 4 399,46 zł

d) zakup art. papierniczych i gospodarczych

- 10 699,26 zł

e) wyposażenie świetlic

- 16 017,10 zł

f) art. żywnościowe

- 40 688,15 zł

g) zakup leków na pielgrzymkę dla osób uzależnionych

-

999,91 zł

h) opinie specjalistyczne

-

780,00 zł

i) bilety wstępu

- 1 562,00 zł

j) wynajem autobusu

- 5 020,34 zł

k) usługi gastronomiczne

- 10 785,60 zł

l) pozostałe usługi

-

m)organizacja wypoczynku

- 26 400,00 zł

676,05 zł
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n) podróże służbowe

-

18,39 zł

Dział 852- Pomoc społeczna
Plan

5 794 216 zł

Plan po zmianach

5 431 805 zł

Wykonanie

5 323 242,45 zł

% wykonania

98,0

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM
W ramach zaplanowanych środków na zadnia zlecone gminie o charakterze
obowiązkowym wydatkowano 3 795 554,60 zł. Środki te zostały przeznaczone następująco:
•

W ramach rozdziału 85212 na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wypłacono
łącznie 3 566 582,97 zł w tym:
•

na świadczenia społeczne

- 3 447 293,53 zł

w tym:
•

zasiłki rodzinne z dodatkami

- 3 176 862,28 zł

•

zaliczki alimentacyjne

-

166 055,00 zł

•

fundusz alimentacyjny

-

60 825,00 zł

•

składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

-

43 551,25 zł

b) na utrzymanie ośrodka

-

119 289,44 zł

w tym:
•

zwrot za okulary korekcyjne

-

281,60 zł

•

na wynagrodzenia

-

81 665,22 zł

•

wynagrodzenia bezosobowe

-

4 139,00 zł

•

pochodne od wynagrodzeń

-

16 483,69 zł

•

artykuły biurowe

-

1 907,31 zł

•

wyposażenie

-

4 629,48 zł

•

zakup energii

-

565,56 zł

•

opłaty pocztowe

-

3 796,48 zł

•

abonament oprogramowania

-

1 952,00 zł

•

podróże służbowe

-

40,10 zł

•

szkolenia

-

499,00 zł

•

zakup licencji

-

610,00 zł

•

ZFŚS

-

2 720,00 zł
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Ponadto w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 5 628,82 zł tytułem zwrotu do
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.
2. W ramach rozdziału 85213 wypłacono 23 173,66 zł z przeznaczeniem na składkę
zdrowotną od zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych.
Ponadto w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 58,32 zł tytułem zwrotu do
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.
3. W ramach rozdziału 85214 wypłacono zasiłki stałe o łącznej wartości 199 117,38 zł.
4. W ramach rozdziału 85228 na specjalistyczne usługi opiekuńcze wypłacono łącznie
6 680,59 zł, w tym na:
•
•

wynagrodzenia bezosobowe
5 978,51 zł
ryczałt za samochód
702,08 zł
ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE
OBOWIĄZKOWYM
W ramach zaplanowanych środków na zadnia własne gminy o charakterze

obowiązkowym wydatkowano 1 521 352,71 zł. Środki te zostały przeznaczone następująco:
1. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej dla 7 osób na
kwotę 113 307,36 zł.
2. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano 465 596,45 zł, z czego
przyznano pomoc na:
a) zasiłki okresowe (dof. z budżetu wojewody 164.000 zł)

- 197 022,67 zł

b) zasiłki celowe w postaci finansowej

- 181 199,39 zł

c) pomoc w formie rzeczowej

-

5 528,72 zł

d) zakup opału

-

10 835,00 zł

e) sprawienie pogrzebu

-

2 510,00 zł

f) opłacenie czynszu

-

8 246,00 zł

g) opłata za energię elektryczną

-

8 130,20 zł

h) opłata za wodę

-

586,00 zł

i) pobyt w schronisku

-

10 718,00 zł

j) opłata za gaz

-

375,00 zł

k) zasiłki celowe specjalne

-

7 065,00 zł

l) zdarzenia losowe

-

15 500,00 zł

m) dofinansowanie wypoczynku dla dzieci

-

1 400,00 zł

n) paczki świątecznedla dzieci

-

5 305,20 zł

o) paczki żywnościowe dla stałych podopiecznych

-

10 524,33 zł

p) składka na ubezpieczenia społeczne

-

650,94 zł
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Ponadto w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę 648 zł tytułem zwrotu do
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.
3. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 98 365,24 zł.
4. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano 487 330,64 zł
(dofinansowanie z budżetu wojewody w wysokości 207 100 zł) z tego na:
a) wynagrodzenia

- 362 931,64 zł

b) pochodne od wynagrodzeń

- 62 144,27 zł

c) ekwiwalenty (okulary)

-

3 209,34 zł

d) art. biurowe

-

6 344,19 zł

e) art. gospodarcze

-

2 960,42 zł

f) wyposażenie

-

1 269,98 zł

g) literatura fachowa

-

2 988,44 zł

h) artykuły remontowe

-

3 435,00 zł

i) zakup energii

-

6 711,07 zł

j) usługi remontowe

-

3 000,00 zł

k) prowizje i opłaty pocztowe

-

3 418,97 zł

l) usługi

-

116,00 zł

m) przygotowanie strategii

-

3 965,00 zł

n) naprawy i usługi drobne

-

2 298,83 zł

o) obsługa oprogramowania

-

4 721,40 zł

p) rozmowy telefoniczne

-

4 063,04 zł

q) delegacje krajowe

-

1 180,03 zł

r) odpisy na ZFŚS

-

8 121,24 zł

s) szkolenia

-

1 360,00 zł

t) zakup materiałów papierniczych do drukarki

-

1 669,37 zł

u) akcesoria komputerowe

-

1 422,41 zł

5. W ramach rozdziału 85228 wypłacono 94 498,82 zł na usługi opiekuńcze.
6. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano 262 254,20 zł na:
a) program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –

188 859,40 zł

(w tym dofinansowano z budżetu Wojewody w wysokości 111 299 zł)
b) organizację prac społecznie – użytecznych

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan

198 271 zł

–

73 394,80 zł.
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Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania

588 151,16 zł
492 532,80 zł
83,74

Rozdział 85401 –Świetlice szkolne
Plan
156 271 zł
Plan po zmianach 168 779 zł
Wykonanie

149 978,53 zł

co stanowi 88,86 % wykonania planu
W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty w wysokości 149 978,53 zł związane z:
1. Wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń na kwotę 10 568,79 zł, w tym:
dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe.
2. Wynagrodzeniami osobowymi na kwotę 106 068,44 zł, w tym: płace nauczycieli, płace
pracowników obsługi.
3. Dodatkowym wynagrodzeniem rocznym „13” na kwotę 5 266,50 zł.
4. Składkami do ZUS na kwotę 16 754,93 zł.
5. Składkami na Fundusz Pracy na kwotę 3 008,87 zł.
6. Odpisem na ZFŚS na kwotę 8 311 zł.
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Plan
20 000 zł
Plan po zmianach
14 539 zł
Wykonanie

14 536,37 zł

co stanowi 99,98 % wykonania planu
W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty w wysokości 14 536,37 zł
związane z: wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne –
8 800,50 zł, zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 477,09 zł,
zakupem materiałów do realizacji tych zajęć – 1 479,38 zł oraz organizacją wycieczek w
czasie ferii zimowych – 3 779,40 zł.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Plan
22 000,00 zł
Plan
404 833,16 zł
Wykonanie

328 017,90 zł

co stanowi 81,03 % wykonania planu
W ramach rozdziału 85415 wydatkowano kwotę 21 500 zł na stypendia za wyniki
w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
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Ponadto z otrzymanych dotacji celowych wydatkowano kwotę 306 517,90 zł. W
ramach otrzymanych środków poniesiono koszty związane z :
1. Stypendiami i zasiłkami szkolnymi w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
na kwotę 165 040,75 zł.
2. Dofinansowaniem do zakupu pierwszej wyprawki w szkołach na kwotę 10 478,42 zł.
3. Realizacją programu „SOWA 2” na kwotę 130 998,73 zł, w tym na:
a) Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 45 485,00 zł.
b) Składki do ZUS na kwotę 34,25 zł.
c) Zakup pozostałych usług na kwotę 85 479,48 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan

984 852 zł

Plan po zmianach

956 274 zł

Wykonanie

810 027,99 zł

% wykonania 84,71
Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zawiera wydatki bieżące w kwocie
16 056,52 zł

za uporządkowanie gospodarki ściekowej przy budynku komunalnym w

Bojanicach nr 22 .
W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi wydano kwotę 47 603,71 zł, wydatki bieżące
stanowią kwotę 47 603,71 zł , w tym: utrzymanie estetyki wsi 40 604,32 zł, w tym przez
Sołectwa - 37 840,21 zł, odśnieżanie wsi – 6 999,39 zł.
W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydano kwotę 24 544,72 zł.
Z tego 19 570,70 zł wydatkowano na cięcia drzew, zagospodarowanie, pielęgnację i
utrzymanie zieleni na terenie gminy. Ponadto zakupiono sadzonki krzewów ozdobnych,
drzewek wraz z torfem i trawą na kwotę 4 974,02 zł.
Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg wydano kwotę 600 390,93 zł,
w tym: za zakup energii elektrycznej- 361 916,10 zł, zakup usług związanych z eksploatacją
urządzeń elektrycznych- 167 159,52 zł. Ponadto na modernizację oświetlenia ulicznego –
wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 71 315,31 zł.
W rozdziale 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych wydano 5 355,88 zł na wywiezienie odpadów komunalnych.
Rozdział 90095- Pozostała działalność zawiera wydatki w kwocie 116 076,23 zł, w tym:
kwotę 31 564,89 zł wydatkowały RS Sołeckie na place zabaw, kwotę 29 320 zł przeznaczono
na leczenie i odławianie bezpańskich psów, natomiast kwotę 44 795,11 zł wydatkowano na
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zakupy materiałów, wyposażenia, pozostałych usług do ogródków jordanowskich i placów
zabaw przez GZO.
Ponadto na zakup zestawu urządzeń na plac zabaw w Witoszowie Dolnym w ramach
„Małej odnowy wsi” – zadanie inwestycyjne przeznaczono kwotę 10 396,23 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan

1 298 348 zł

Plan po zmianach

1 534 589 zł

Wykonanie

1 520 515,60 zł

co stanowi 99,08% kwoty planowanej
W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę
1 272 719,60 zł. Kwota 9 012,05 zł została zrealizowana przez GZO, kwotę 1 025 000 zł
przeznaczono na dotację podmiotową dla GOKSiR– u, kwotę 29 960 zł przeznaczono na
zakup strojów dla zespołu pieśni i tańca „Bystrzyca” w ramach „Małej odnowy wsi”,
natomiast Sołectwa przeznaczyły kwotę 54 258,08 zł na kulturę w sołectwach.
W ramach wydatków bieżących zrealizowanych przez GZO poniesiono koszty związane
wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników
zajmujących się w roku 2007 pracami remontowo- malarskimi w świetlicach wiejskich w
kwocie 6 900,56 zł oraz uregulowaniem należności za energię elektryczną w kwocie 2 111,49
zł.
Ponadto poniesiono wydatki na modernizację świetlicy w Krzczonowie – zadanie
inwestycyjne w kwocie 154 489,47 zł.
W rozdziale 92116- Biblioteki kwotę 187 796 zł przeznaczono na dotację dla Gminnej
Instytucji Kultury.
Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zawiera wydatki w kwocie
60 000 zł, tj. 100% planowanej przeznaczone na realizację zadania w zakresie ochrony
zabytków na terenie gminy. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dotacji dla organizacji
pożytku publicznego wyłonionych w ramach ogłoszonego konkursu dla organizacji pożytku
publicznego pn. „Ochrona Dóbr Kultury”.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan

221 710 zł

Plan po zmianach

243 911 zł

Wykonanie

238 358,67 zł

co stanowi 97,72% kwoty planowanej
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W rozdziale 92601- Obiekty sportowe wydatkowano 57 992,67 zł na bieżące utrzymanie
obiektów sportowych na terenie gminy. Kwota 31 782,16 zł została zrealizowana przez GZO
natomiast Sołectwa przeznaczyły 26 210,51 zł na obiekty sportowe.
W ramach wydatków bieżących GZO poniesiono koszty związane z :
1. Wynagrodzeniem bezosobowym

na kwotę

820,00 zł

2. składką na ubezpieczenia społeczne

na kwotę

116,93 zł

3. Zakupem materiałów i wyposażenia

na kwotę

14 904,94 zł

2. Zakupem usług remontowych

na kwotę

8 800,00 zł

3. Zakupem usług pozostałych

na kwotę

7 140,29 zł

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

zawiera wydatki w

wysokości 180 366 zł, w tym: 180 000 zł wydatkowano w formie dotacji dla GLKS,
realizującego zadanie gminy w zakresie sportu po rozstrzygniętym konkursie dla organizacji
pożytku publicznego pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie w roku 2008”,
natomiast 366 zł przeznaczono na ogłoszenie w prasie.

W stosunku do roku 2002 wydatki budżetu wzrosły o 21,6 mln zł, natomiast w stosunku do
2007 roku wzrost wydatków wyniósł o 6,8 mln zł.
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W stosunku do roku 2002 wydatki budżetu na inwestycje wzrosły o 8,4 mln zł, natomiast w
stosunku do roku 2007 wzrost wydatków na inwestycje wyniósł 6,7 mln zł.
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III. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

49
Dział
Rozdział
DOCHODY
801
80101

§

0690

0750
0830

0920

0960
0970

80104
0920
0970
80110
0690

0750

0920

0970

921
92109

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
wpływy z różnych opłat, w tym:
SP Bystrzyca Górna
SP Mokrzeszów
SP Pszenno
SP Witoszów Dolny
dochody z najmu i dzierżawy, w tym:
SP Pszenno
wpływy z usług, w tym:
SP Lutomia Dolna
SP Witoszów Dolny
pozostałe odsetki, w tym:
SP Bystrzyca Górna
SP Grodziszcze
SP Lubachów
SP Lutomia Dolna
SP Mokrzeszów
SP Pszenno
SP Witoszów Dolny
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej, w tym:
SP Grodziszcze
wpływy z różnych dochodów, w tym:
SP Lubachów
SP Pszenno
SP Bystrzyca Górna
SP Grodziszcze
SP Lutomia Dolna
SP Mokrzeszów
SP Witoszów Dolny
Przedszkola
pozostałe odsetki, w tym:
Przedszkole Pszenno
wpływy z różnych dochodów, w tym:
Przedszkole Pszenno
Gimnazja
wpływy z różnych opłat, w tym:
Gimnazjum Lutomia D.
Gimnazjum Pszenno
dochody z najmu i dzierżawy, w tym:
Gimnazjum Lutomia D.
Gimnazjum Pszenno
Gimnazjum Witoszów D.
pozostałe odsetki, w tym:
Gimnazjum Lutomia D.
Gimnazjum Pszenno
Gimnazjum Witoszów D.
wpływy z różnych dochodów, w tym:
Gimnazjum Lutomia D.
Gimnazjum Pszenno
Gimnazjum Witoszów D.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

183 742,00
73 087,00
177,00

0,00
0,00

1 000,00
12 615,30
400,00
4 275,35
930,00
1 239,00
2 643,75
1 159,20
1 968,00
404,81
4,81
4,81
400,00
400,00
94 644,88
440,00
188,00
252,00
26 715,00
6 313,00
18 952,00
1 450,00
971,70
356,18
507,37
108,15
66 518,18
3 036,50
58 843,68
4 638,00
0,00
0,00

Oświata i wychowanie

183 742,00

166 807,46

900,00
53 400,00

610,00

1 000,00
17 000,00

420,00

110 235,00
600,00

36 040,00

1 585,00

72 010,00

163 074,96
68 025,27
141,00
35,00
26,00
18,00
62,00
475,00
475,00
53 285,35
26 161,00
27 124,35
508,62
6,68
114,65
6,13
129,70
78,81
39,52
133,13
1 000,00

WYDATKI
801

50
80101
4210

4220

4240
4300

80104
4210
80110
4210

4240

4300

4750
92109
2400

Szkoły podstawowe
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
SP Lubachów
SP Lutomia Dolna
SP Mokrzeszów
SP Pszenno
SP Witoszów Dolny
zakup środków żywnościowych, w tym:
SP Lutomia Dolna
SP Witoszów Dolny
zakup pomocy naukowych, w tym:
SP Lutomia Dolna
zakup usług pozostałych, w tym:
SP Lubachów
SP Lutomia Dolna
Przedszkola
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
Przedszkole Pszenno
Gimnazja
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
Gimnazjum Lutomia D.
Gimnazjum Pszenno
Gimnazjum Witoszów D.
zakup pomocy naukowych, w tym:
Gimnazjum Pszenno
Gimnazjum Witoszów D.
zakup usług pozostałych, w tym:
Gimnazjum Pszenno
Gimnazjum Lutomia D.
Gimnazjum Witoszów D.
zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
Gimnazjum Pszenno
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i
kluby
wpłata do budżetu nadwyżki dochodów
własnych lub środków obrotowych

73 087,00
21 437,00

800,00

62 025,43
11 959,73
49,99
2 358,97
2 501,00
5 351,16
1 698,61
48 523,35
24 973,00
23 550,35
133,65
133,65
1 408,70
360,00
1 048,70
397,99
397,99
397,99
104 384,04
27 160,77
11 059,16
15 075,66
1 025,95
9 742,43
9 567,43
175,00
66 749,83
62 708,81
420,02
3 621,00
731,01

0,00

731,01
0,02

0

0,02

49 000,00

250,00
2 400,00

420,00

110 235,00
29 100,00

10 175,00

70 160,00

IV. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU
PRZYCHODY

PLAN (w zł)

WYKONANIE
(w zł)
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§ 0690 Wpływy z różnych opłat
RAZEM

1 500 000
1 500 000

949 816,26
949 816,26

WYDATKI
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- zakup worków na akcję „Sprzątanie Świata”
- prenumerata czasopism ekologicznych
- zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej

57 000
2 000
1 000
17 000

14 587,70
668,68
226,00
13 693,02

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

37 000

0,00

§ 4300- zakup usług pozostałych, w tym:
- eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych
- eksploatacja pojemników na pojemniki plastikowe
PET
- eksploatacja pojemników na stłuczkę szklaną
- eksploatacja pojemników na makulaturę
- uporządkowanie dzikich wysypisk
- usługi transportowe dotyczące akcji "Sprzątanie
świata”
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska
- wykonanie tablic informacyjnych i szlabanów
zabezpieczających dojazd do „dzikich wysypisk”
- uporządkowanie gospodarki wodnej, wykonanie
przyłączy w budynkach czynszowych, zabezpieczenie
czystości i porządku na terenie Gminy
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
- eksploatacja pojemników na leki

267 484
10 000
35 000

143 537,38
9 899,47
28 842,34

35 000
1 000
10 000
2 000

33 173,63
9,99
3 532,16
428,00

2 000
2 000

300,00
0,00

100 000

61 713,39

70 000
484

5 638,40
0,00

1 174 000

1 122 593,28

475 600
479 000
175 000
44 400

458 956,08
478 966,94
174 944,74
9 725,52

1 516

1 136,30

1 516
1 500 000

1 136,30
1 281 854,66

§ 6110- wydatki inwestycyjne funduszy celowych, w
tym:
- budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej
- budowa sieci wodociągowej Lubachów – Złoty Las
- wodociąg przesyłowy Wieruszów – Lutomia
- zakończenie wodociągowania gminy wraz
modernizacją sieci
§ 6260- dotacje z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych, w tym:
- dotacja na zakup pojemników na leki
RAZEM

W 2008 roku do GFOŚiGW wpłynęło 949 816,26 zł tytułem opłat za gospodarcze
korzystanie ze środowiska i nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska, w tym: odpady
852 707 zł, woda 24 377,30 zł, ścieki 49 458,50 zł, emisje 23 046,29 zł, inne 227,17 zł.
Plan przychodów nie został wykonany w 100% ze względu na fakt, iż planowane rozliczenie
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opłat za II półrocze nastąpi w roku następnym. Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r.
wyniósł 339 328,53 zł, natomiast stan środków 31.12. 2008 r. wyniósł 3 973,13 zł.
W sprawozdaniu Rb-33 z wykonania planu finansowego GFOŚ i GW (sporządzanym wg
kosztów) wykonanie jest niższe o różnicę między zobowiązaniami na dzień 31.12.2007 r. w
kwocie 267,50 zł, a zobowiązaniami na 31.12.2008 r. w kwocie 1 101,67 zł. Ponadto w
sprawozdaniu Rb -33 wykazane są zobowiązania z tytułu odsetek bankowych należnych
budżetowi gmin w wysokości 2 433, 04 zł. Na dzień 31.12.2007 r. wystąpiły należności w
kwocie 217,67 zł ( kara za wycięcie drzew- 135,70 zł, mylne wpływy- 81,97 zł), a na dzień
31.12.2008 r. należności w kwocie 0,00 zł.
V. BIBLIOTEKI – KOSZTY I PRZYCHODY W 2008 ( w zł)
Wyszczególnienie
1. Zakup materiałów
i wyposażenia, w tym:
- prenumerata prasy dla
bibliotek w: Lutomi,
Witoszowie, Pszennie

- art. gospodarcze, biurowe,
środki czystości
- wyposażenie
- książki
- darowizny książek
2. Usługi
- koszt rozmów
telefonicznych
- koszt energii elektrycznej
- opał
- koszt zużycia wody
- drobne naprawy
- remonty
- utrzymanie budynku
w Witoszowie i Bystrzycy
3. Wynagrodzenia i inne
świadczenia pracownicze
- płace i umowy zlecenie
- składki ZUS pracodawcy
- delegacje
- ZFŚS
RAZEM
- dotacja podmiotowa
przyznana Uchwałą Rady
Gminy Świdnica
- odsetki dopisane do
środków na rachunku

PLAN
KOSZTY

WYKONANIE
27 237

27 235,14
1 006,00
2 498,64

23 025

8 112,01
14 439,97
1 178,52
23 020,32
5 183,34
2 032,72
1 045,19
6,24
1 133,62
9 500,01
4 119,20

150 397

151 922,74
127 323,33
20 901,60
33,60
3 664,21

200 659
PRZYCHODY
187 796

202 178,20

836

835,69

187 796

53
bankowym
- dofinansowanie w ramach
programu operacyjnego
„Promocja czytelnictwa”
- środki z rozliczenia
utrzymania nieruchomości
za 2007 rok
- darowizny rzeczowe
- sprzedaż zniszczonego
wyposażenia
- środki z lat ubiegłych
RAZEM

8 000

8 000

347

347,22

1 178
135

1 178,52
135,00

2 366,32
200 658,32

2 366,32
200 658,75

Stan środków na początek roku 2008 wynosił 2 366,32 zł, stan zobowiązań na koniec
okresu sprawozdawczego 2 112,25 zł, stan należności wynosi 0 zł, stan środków na koniec
okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2008 r. – 230,80 zł.
VI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKSiR W ŚWIDNICY ZA 2008 ROK

PRZYCHODY

WYKONANIE

- środki przyznane Uchwałą Rady Gminy –
Świdnica
- dotacja do Dożynek Gminnych – Pszenno
- środki otrzymane z partnerskiego miasta z
Lampertheim w ramach udziału GOKSiR w
realizowanym programie przez Lampertheim
- odsetki dopisane na rachunku bankowym
- środki otrzymane od sponsorów na
Dożynki Gminne
- przychody z najmu świetlic
- dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi
- nagroda dla Zespołu i Teatrzyku
„Bystrzyca”
- refaktury
- inne środki, w tym:
a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży
b) zwrot z Urzędu Skarbowego na rachunek
bankowy podatku VAT
c) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej
– kompensata z podatkiem dochodowym od
osób fizycznych

RAZEM

1 000 000,00
25 000,00
6 832,32
2 399,58
2 868,85
74 513,24
7 000,00
400,00
12 986,51
97 183,00
19 754,21
38 101,00
39 328,00

1 229 183,71
KOSZTY

1.Materiały, w tym:
- art. biurowe, gospodarcze, środki czystości

WYKONANIE
75 018,29
12 085,15
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- wyposażenie dla świetlic
- środki trwałe do świetlic
- stroje i instrumenty muzyczne
- materiały pozostałe
2.Usługi, w tym:
- energia elektryczna
- zużycie wody
- zużycie gazu
- wywóz śmieci i nieczystości
- utrzymanie nieruchomości
- opał do świetlic
- koszty rozmów telefonicznych
- awaria w oczyszczalni ścieków w Pankowie
- transport (dojazdy zespołów na koncerty)
- realizacja projektu „Cudze chwalicie…”
- szkolenie BHP i badania lekarskie
pracowników, odzież ochronna
- pozostałe usługi
3. Imprezy
4. Remonty w 13 świetlicach (w tym bieżące w 4)
5. Wynagrodzenia ,ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia, w tym:
- płace i umowy zlecenia
- składki ZUS – pracodawca
- delegacje
- ZFŚS
6. pozostały wydatek – podatek VAT od
faktur zakupowych

RAZEM

22 029,77
15 614,14
16 704,38
8 584,85
250 128,15
113 321,65
9 391,54
3 911,94
16 277,22
28 681,99
17 021,88
7 161,36
2 463,06
19 149,51
1 416,68
5 916,80
25 414,52
55 628,02
209 684,24
528 461,91
458 832,28
60 421,86
2 207,77
7 000,00
101 154,00

1 220 074,10

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r. wynosił 13 533,13 zł, a stan środków
pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 3 583,23 zł,
Rozrachunki z tytułu należności w kwocie 24 743 zł stanowią: należności z tytułu
podatku VAT-7 do zwrotu w kwocie 23 030 zł i należności wymagalnej z tytułu faktury w
kwocie 1 713 zł.
Rozrachunki z tytułu zobowiązań kwocie 18 951,74 zł stanowią:
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług- 6 818,00 zł,
- zobowiązań z tytułu ZUS- 12 133,74 zł

Podsumowanie
Rok 2008 był rokiem trudnym ze względu na brak środków z UE, ale również
pracowitym ze względu na realizację licznych zadań inwestycyjnych. Podwojenie w roku
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sprawozdawczym wydatków na inwestycje, w stosunku do roku 2007 sprawia, iż Gmina
staje coraz bardziej atrakcyjna dla mieszkańców. Realizacja budżetu w tym okresie
przebiegała planowo bez większych zakłóceń. Dużo wkładu pracy włożono również w
realizację zadań bieżących, jak i w przygotowania gminy do możliwości sięgania po
środki z Unii Europejskiej w latach 2009- 2013.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych z Unii Europejskich oraz z innych źródeł w
latach 2009-2013, to priorytet dla władz gminy. Oczekuje się na uruchomienie przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego kolejnych programów pomocowych z UE, które
pozwolą na przeprowadzenie inwestycji zaplanowanych w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym. Planowane inwestycje to budowa i modernizacja: infrastruktury
wodno- kanalizacyjnej (infrastruktura wodna to priorytet dla władz gminy),
infrastruktury drogowej oraz obiektów użyteczności publicznej. Mając już ogromne
doświadczenie w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej władze gminy liczą na to, że
każda szansa sięgnięcia po nie zostanie wykorzystana.
W roku 2008 największą inwestycją realizowaną przez gminę była „Budowa hali
sportowej przy gimnazjum w Witoszowie Dolnym”. Równolegle trwały prace nad
modernizacją ujęć wodnych, dokończeniem wodociągowania gminy oraz kontynuacją
kanalizacji w kolejnych miejscowościach.
Ponadto ogromne nakłady pracy i środki finansowe przeznaczono na budowę,
modernizację i remonty dróg gminnych. Na uwagę zasługuje fakt zakupu w 2008 r.
przez gminę nowych terenów budowlano- inwestycyjnych w miejscowości Pszenno.
W 2008 roku w budżecie pojawiły się również środki pozyskane z zewnątrz na
realizację zadań bieżących (planuje się kolejny ich wpływ). Środki te umożliwiają
realizację dodatkowych programów oświatowych, tj. program „Szkoła Myśląca o
każdym”- SMOK. Ponadto przyznano gminie środki z Rządowego programu
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pn. „Uczeń na wsi”. W
następnych latach budżetowych władze gminy planują dalsze pozyskiwanie środków z
UE i budżetu państwa na zadania bieżące.
Nadal remontowane są placówki oświatowe, świetlice i obiekty sportowe. Dzięki
oszczędnościom możliwa była realizacja wniosku „Mała Odnowa Wsi” w Krzczonowie.
Zakończone zostały inwestycje związane z usuwaniem skutków powodzi, na które
otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie około 1 mln zł.
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W roku 2008 kontynuowano prace nad planami zagospodarowania przestrzennego.
Jest duża szansa, aby w 2009 roku zakończyć prace nad „obrębowymi” planami
zagospodarowania przestrzennego na terenie naszej gminy.
Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja budżetu Gminy Świdnica w 2008
roku przyczyniła się do dalszej poprawy gminnej infrastruktury technicznej oraz
budowy nowych obiektów sportowych, a zadania bieżące realizowane były terminowo i
w sposób zadawalający mieszkańców naszej gminy.

Załączniki do informacji z wykonania budżetu gminy za 2008 rok:
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Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych w 2008 r.,
według działów klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2008 r. wg źródeł
uzyskania
Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2008 r.
Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej
w 2008 r.
Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów
klasyfikacji budżetowej 2008 r.
Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych w według
klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych w 2008 r.

