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I N F O R M A C J A 
 

o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2010 

 
I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym  

 

1. Budżet gminy Strzelin na rok 2010 zatwierdzony został uchwałą nr XXXIX/351/10 Rady 

Miejskiej Strzelina z dnia 26 stycznia 2010 roku. Zakładał on uzyskanie: 

     dochodów w wysokości   63.773.890 zł. Ustalony plan wydatków wynosił 

     88.342.400 zł. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 24.568.510 zł.  Ponadto     

     w budżecie gminy założono uzyskanie przychodów w wysokości 25.568.510 zł              

     i rozchody na kwotę 1.396.424 zł. 

     Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu 

     zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.396.424 zł finansowane będą                  

     z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu,  

     wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

 

 

2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku: 

W okresie I półrocza 2010 roku dokonano zmian w planie budżetu uchwałami 

Rady Miejskiej Strzelina: nr XL/360/10 z dnia 30.03.2010 r. nr XLI/378/10 z dnia  

27.04.2010r, nr XLII/387/10 z dnia 25.05.2010r,nr XLIII/396/10 z dnia 22.06.2010 r.                      

i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin nr 0151/31/2010 z dnia   

31.03.2010r,0151/35/2010 z dnia 14.04.2010r, 0151/41/2010 z dnia 30.04.2010r.,  

0151/51/2010 z dnia 10.05.2010r.,0151/69/2010 z dnia 31.05.2010r,0151/77/2010              

z dn.15.06.2010r. 0151/92/2010 z dnia 30.06.2010 r.  

Wprowadzone w ciągu roku korekty budżetowe związane były przede wszystkim z: 

     a) koniecznością urealnienia kwot przyznanych gminie dotacji celowych: 

         1) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie łączny wzrost    

          środków wynosi – 532.893 zł, z czego: 

          zwiększono dotację celową na zadania w zakresie: 

          - zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  

            wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz  

            pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, poniesionych  

            przez gminę o kwotę 419.560 zł, 

            -  realizacji Programu Romskiego o kwotę 58.000 zł, 

    -  sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem  i przeprowadzeniem  

       wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 55.333 zł, 

         2) na zadania własne gminy, na wydatki bieżące łączny wzrost wynosi – 283.131 zł,  

            z czego na zadania w zakresie: 

            - zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła” – 3.000 zł 

            -  opieki społecznej ( wypłatę zasiłków okresowych, utrzymanie GOPS-u 

                 dożywianie dzieci szkołach) o kwotę 147.600 zł, 

           - edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów)                  

                 o kwotę  132.531 zł, 

    b) na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych  

         zwiększono dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków  

        europejskich w wysokości 196.261 zł,  

    c) zwiększeniem wpływów z  tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu  

        pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym r-ku jednostek  

        budżetowych – łącznie  o kwotę 861.328 zł; 

d) zmniejszeniem subwencji ogólnej w części subwencji oświatowej o kwotę 265.686 zł 

    e) zmniejszeniem dochodów majątkowych o łączną kwotę 13.666 zł, z czego:  

        -  zmniejszono środki finansowe  na dofinansowanie budowy budynku komunalnego 
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            o kwotę 309.000 zł, 

        -  zwiększono  dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczoną na budowę  

             krytej pływalni o kwotę 55.353 zł, 

        -  zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na utworzenie placu  

             zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w ramach programu „Radosna Szkoła” o kwotę  

             30.000 zł, 

        - zwiększono plan dotacji  celowej w ramach programów finansowanych ze środków  

             europejskich o kwotę 209.981 zł.  

 

Uwzględniając powyższe zmiany dokonane w okresie I półrocza 2010 roku, plan 

dochodów został zwiększony o łączną  kwotę 1.594.261 zł, w tym: zwiększono plan dochodów 

bieżących o kwotę 1607.927 zł, a plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 13.666 zł 

i na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosił 62.054.600 zł.  Szczegółowe zmiany w planie dochodów 

dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 2: Wykonanie dochodów 

budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2010 roku według źródeł i działów klasyfikacji 

budżetowej. 

 W planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia o łączną kwotę  

1.644.623 zł, stąd plan po zmianach wynosił w I półroczu 2010 roku  89.897.023 zł. 

Szczegółowe zmiany w planie wydatków, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano  

w tabeli: Wykonanie wydatków budżetu gminy Strzelin za I półroczu 2010 roku. 

 Deficyt  budżetu ustalono w wysokości 11.597.540 zł.  

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2010 r. ustalono w wysokości 2.219.536,90 zł,  

rozchody w wysokości 488.912,00 zł. 

Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek na kwotę 1.396.424 zł finansowane będą z dochodów własnych gminy,          

z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających         

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

 

 

 

 

II. Realizacja budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2010 roku. 

           

           W I półroczu 2010 roku do budżetu Gminy wpłynęły dochody w wysokości 

28.224.589,28 zł, co stanowi 43,2 % planu rocznego. Wydatki budżetowe zostały wykonane w 

wysokości 28.219.886,82 zł, tj. 31,4 % ogółu wydatków 2010 roku. Osiągnięto nadwyżkę w 

wysokości 4.702,46 zł. 

  Wykonanie dochodów budżetu gminy ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia 

oraz wydatków ze wskazaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia przedstawia 

załącznik  nr 1 do niniejszej informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.DOCHODY  BUDŻETOWE : 

   

   Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2010 rok wyniósł po zmianach 65.368.151 zł. 

Wykonanie tych dochodów za okres I półrocza 2010 r. ukształtowało się na poziomie 

28.224.589,28 zł, co stanowi 43,2 % wykonania planu.                

Wielkości wykonanych dochodów budżetu gminy Strzelin za okres I półrocza wg źródeł i 

działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w załącznikach Nr 2 i Nr 3 do informacji. 

Strukturę wykonania prognozowanych dochodów budżetu gminy za I półrocze 2010 r. 

przedstawia poniższe zestawienie: 
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Lp. 

 

Źródła dochodów 
Plan po zmianach 

na 2010 roku. 
Wykonanie za   I 

półrocze 2010 roku 
% 

wykonania 
 

Struktura 

 

1 

 

Dochody bieżące: 

 

51.368.067,00 

 

26.212.541,85 

 

51,0 

 

92,9 

 w tym:     

 Podatki i opłaty 16.589.762,00 8.004.327,24 48,3      28,3 

 Udziały w podatkach 

stanowiących dochód 

budżetu państwa 

 

10.786.668.00      4.284.168,44 39,7     15,2 

 Dochody z majątku 

gminy 

 

1.515.465,00 

 

706.186,54 

 

46,6 

 

      2,5 

 Dochody gminnych 

jednostek budżetowych 

 

1.186.825,00 

 

 

751.316,08 

          

 

     63,3 

 

        2,7 

 Pozostałe dochody      1.299.068,00         945.846,77 23,4     3,4 

 

 

Subwencje z budżetu 

państwa 

 

11.004.328,00 

 

6.699.818,00 

 

60,9 

 

23,7 

 

 

Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu 

państwa 

 

8.985.951,00 

 

4.820.878,78 

 

53,6 

 

17,1 

2 Dochody majątkowe 14.000.084,00 2.012.047,43 14,4 7,1 

 W tym:     

 Dochody z majątku 

gminy 

 

  2.215.000,00 

 

    560.990,04 

 

25,3 

 

2,0 

 Dotacje celowe      2.933.599,00        390.115,27      13,3 1,4 

 

 Dotacje rozwojowe 8.851.485,00   1.060.942,12 12,0 3,7 

 Dochody ogółem: 65.368.151,00  28.224.589,28 43,2  100,00 

 

1.1 Dochody bieżące w strukturze dochodów ogółem stanowią 92,9 %, zostały wykonane w 

łącznej wysokości 26.212.541,85 zł, tj. na poziomie 51,0 % planu.  

W ramach dochodów bieżących klasyfikowane są dochody z podatków i opłat, udziałów w 

podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku gminy, dochody od 

jednostek budżetowych oraz pozostałe dochody, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje 

celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na zadania bieżące. 

     Dochody z podatków i opłat  są największym źródłem dochodów ogółem budżetu gminy 

Strzelin i dochodów bieżących. W strukturze dochodów ogółem stanowią 28,3 %,wykonane 

zostały  w wysokości  8.004.327,24 zł, tj.48,3% planu rocznego. Większe wpływy, w stosunku 

do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, uzyskano z podatków: od nieruchomości – 

51,9%, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 

50,9 %, wpływów z opłat: od posiadania psów - 60,4%,za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu – 76,9%. Natomiast niższe wpływy uzyskano z: podatku rolnego - 48,8%, podatku 

leśnego -47,2 %, podatku od  środków transportowych - 41,6%, od spadków i darowizn - 

33,5%, wpływów z opłaty skarbowej – 44,9 %, z wpływów z opłaty targowej - 44,7%, 

wpływów z opłaty eksploatacyjnej  – 24,1%, wpływów z opłaty planistycznej - 17,2%, podatku 

od czynności cywilno-prawnych - 38,1%, wpływów z różnych opłat  32,6%, odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –26,7 %, opłaty produktowej - 13,7%. 

Na większe wykonanie, w stosunku do założonego w I półroczu 2010   roku planu dochodów,  

w podatku od nieruchomości, opłaty  od posiadania psów, opłat za zezwolenie na sprzedaż 

alkoholu  miały wpływy jednorazowe wpłaty rocznej kwoty zobowiązań  podatkowych przez 

zobowiązanych oraz skuteczna egzekucja zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe. 

Niższe wykonanie planu dochodów w opłacie eksploatacyjnej w stosunku do założonego              

w  I półroczu 2010 roku było spowodowane trudną sytuacją podatnika, który wystąpił                      

z wnioskiem o rozłożenie na raty zaległości. 
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- Podatek od nieruchomości  

Zaplanowany w kwocie 10.680.000 zł, w I półroczu  został wykonany w kwocie 5.542.696,46zł, 

to jest 51,9% planu. Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji 

podmiotów płacących ten podatek.  

W okresie sprawozdawczym złożono podania o umorzenie i odroczenie  w/w podatku. Uznając 

trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, na ich 

uzasadnione wnioski wydano: 

 dla osób fizycznych 22 decyzje na umorzenie podatku na kwotę 4.444,00 zł i 7 decyzji 

na odroczenie podatku na kwotę 45.875,91 zł, 

 dla osób prawnych 2 decyzje na odroczenie tego podatku na kwotę 799.802,00 zł, oraz  

5 decyzji na umorzenie na kwotę 517.002,56  zł. 

W celu ściągnięcia zaległości podejmowano następujące działania: 

 wystawiono 32 tytuły wykonawcze, a także wysłano 642 upomnień.  

Pomimo prowadzonego postępowania windykacyjnego wobec podatników podatku od 

nieruchomości, stan zaległości na koniec I półrocza 2010 roku wynosi łącznie 

2.161.881,86 zł, tj. o 772.857,62 zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego     

i posiada je 621 podatników, w tym: 

 49 podatników płacących podatek od osób prawnych 

 572 osoby fizyczne. 

 

- Podatek rolny 

Zaplanowany w łącznej kwocie 1.600.000 zł, został w I półroczu wykonany w wysokości 

781.432,41 zł, tj. 48,8% planu. 

Zaległości w tym podatku posiada 339 osób fizycznych i prawnych na kwotę 297.010,01 zł, to 

jest mniej o kwotę 148.247,35 zł niż w I półroczu 2009 roku.  

W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o zastosowanie ulg podatkowych w formie 

umorzenia, odroczenia terminu płatności. Uznając trudną sytuację podatników tego podatku: 

 umorzono  14 podatnikom podatku rolnego, będących osobami fizycznymi zaległości   

w wysokości 2.051,00 zł, 

 odroczono podatek rolny w wysokości 3.016,49 zł 5 osobom fizycznym .  

Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń. Na zaległości wystawiono 1161 upomnień.  

 

- Podatek leśny 

Dochody z tego podatku szacowano na kwotę 21.072 zł, w I półroczu 2010 roku zrealizowano 

w wysokości 9.946,52 zł, tj. 47,2% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą  541,22 zł. 

Wydano 2 decyzje dla osób fizycznych  ustalających ten podatek oraz 110 osobom fizycznym 

ustalono podatek leśny w łącznym zobowiązaniu pieniężnym,  9 osób prawnych  złożyło 

deklaracje na podatek leśny. 

 

- Podatek od środków transportowych 

Zaplanowany w kwocie 550.000 zł, został wykonany w kwocie 228.984,16 zł, to jest 41,6 % 

planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 245.255,62 zł. Umorzono zaległości w tym 

podatku   1 podatnikowi w wysokości 5.000 zł oraz odroczono 755,00 zł 1 podatnikowi. 

W celu zwiększenia ściągalności podatku od środków transportowych wystawiono 33 

upomnienia.  

 

-Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty 

podatkowej 

Wpływy z tego podatku, z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty 

podatkowej zaplanowane w kwocie 70.000 zł wyniosły 35.642,56 zł, tj. 50,9 % planu 

rocznego. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie. 

 

- Podatek od spadków i darowizn 

Wpływy z tego podatku zaplanowane w kwocie 96.000 zł zostały zrealizowane w I półroczu 

2010 roku w wysokości 32.228,25 zł, tj. 33,6 % planu rocznego.  

Zaległości na dzień 30 czerwca wyniosły 13.503,66 zł 
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- Opłata od posiadania psów 

Wpływy z tego podatku wyniosły 21.149,90 zł, co oznacza wykonanie planu na poziomie 

60,4%.  Zaległości na dzień 30 czerwca br.  wynoszą 35.275,39 zł i posiada je 342 

podatników, będących osobami fizycznymi.  

 

- Opłata produktowa 

Wykonana została w I półroczu w wysokości 547,02 zł, tj. 13,7 % planu. 

Opłata produktowa pobierana  jest na podstawie ustawy z dnia 21 maja 2001 roku  

o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 

opłacie produktowej i  depozytowej. 

 

- Opłata skarbowa  

Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 247.076,32 zł, tj. 44,9 % planu 

rocznego.  

 

- Opłata targowa 

Wpływy z opłaty targowej w I półroczu zostały wykonane w wysokości 85.000 zł, co stanowi 

44,7 % planu. Inkasentem opłaty targowej jest zarządca targowiska – Centrum Usług 

Komunalnych i Technicznych  w Strzelinie. 

 

- Opłata eksploatacyjna 

Opłata eksploatacyjna wynikająca z prawa górniczego, opłacana przez podmioty gospodarcze, 

wydobywające kopaliny na terenie gminy, została wykonana  w wysokości 205.268,50 zł, co 

stanowi 24,1% rocznego planu. Opłata eksploatacyjna jest  wpłacana przez: Kruszywa Strzelin 

sp. z o.o., POL-SKAL Gęsiniec, Mineral Polska spółka z o.o. w Mikoszowie , PHP” Przewóz” H. 

Kudła, Kopalnia Granitu „Mikoszów-Wieś” B. Badecki, VSK Granit Sp.z o. o i Firma 

Transportowo Sprzętowa Artur Grzyb. Zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 328.579,73 

zł  i posiada je  1 podatnik. Toczy się postępowanie o rozłożenie na raty zaległej opłaty 

eksploatacyjnej. 

  

- Wpływy z opłat  za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w omawianym okresie zostały  

wykonane w wysokości 322.817,34 zł, co stanowi 76,9 % planu rocznego. Opłatę  wpłaca 87 

punktów . Dochody te są wyższe od wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, gdyż w I 

półroczu wpłynęły do budżetu dwie raty należnej opłaty rocznej. W/w opłata płatna jest  

w trzech ratach w ciągu roku: I – do dnia 31 stycznia, II – do dnia 31 maja, III – do dnia 30 

września. W wielu przypadkach w/w opłata jest regulowana do dnia 31 maja roku budżetowego 

– jednorazowo, za okres całego roku.  

 

-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie  

  odrębnych ustaw – opłata planistyczna  

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z opłaty planistycznej  w wysokości 51.657,00 

zł, tj. 17,2 % planu. Zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 120.338,70 zł, posiada je 

12osób. 

 

- Podatek od czynności cywilno-prawnych 

W okresie sprawozdawczym uzyskano z podatku od czynności cywilno-prawnych dochody w 

wysokości 361.879,19 zł, tj.38,1 % rocznego planu. Podatek pobierają Urzędy Skarbowe  od 

następujących czynności cywilnoprawnych: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw 

majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części przejęcia przez obdarowanego 

długów i ciężarów albo zobowiązań dotyczących darowizny, umowy dożywocia, o dział spadku 

oraz o zniesienie współwłasności- w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, 

ustanowienie odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umowy spółki. 

 

- Wpływy z różnych opłat  

W  okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wyniosły 9.765,60zł, 

tj. 32,6% planu rocznego. 
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- Rekompensaty utraconych dochodów 

W I półroczu z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła z PFRON-u kwota 6.767 zł, 

co stanowi 49,4% rocznego planu. Rekompensata przysługuje gminie za utracony podatek od 

nieruchomości od zakładów pracy chronionej i zakładów  aktywizacji zawodowej,  tj. od 

Spółdzielni Pracy Odra w Strzelinie oraz Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie. 

 

-Odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat 

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu odsetek w wysokości  61.469,01%  zł, 

realizując tym samym zaplanowane dochody w 26,7 %. Wysokość dochodów z tytułu odsetek 

zależna jest od terminowości regulowania należności wobec gminy.  

 

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w strukturze dochodów 

ogółem stanowią 15,2 %, zostały wykonane w wysokości 4.284.168,44 zł, tj.39,7% planu 

rocznego, w analogicznym okresie roku ubiegłego uzyskano wpływy w wysokości 4.407.760,49 

zł.  Na poszczególne udziały przypadają kwoty: 

 w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów  

4.011.486 zł,tj.40,04% planu, 

 w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane przez Urzędy Skarbowe 

272.682,44  zł,tj.32,1% planu. 

Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została 

oszacowana przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie w/w podatku w omawianym okresie było 

niższe, w stosunku do wskaźnika  upływu czasu kalendarzowego, gdyż w przypadku udziału w 

podatku dochodowym od osób fizycznych Urzędy Skarbowe zwracają nadpłaty zaliczek za rok 

2009 do 31.07.2010 roku. 

 

Dochody z majątku gminy – w strukturze dochodów ogółem stanowią 2,5%. 

W skład tych dochodów wchodzą dochody z wieczystego użytkowania, dochody                       

z dzierżawy i najmu składników majątku gminy. 

 W okresie I półrocza wpływy z majątku gminy  zostały wykonane w wysokości 

706.186,54 zł, co stanowi realizację planu w 46,6 %.  

 

Dochody gminnych jednostek budżetowych – w strukturze wykonanych dochodów ogółem  

stanowią 2,7%, zostały zrealizowane  w wysokości 751.316,08 zł, co stanowi realizację planu 

w 63,3 %, z tego  z tytułu: 

 świadczonych usług przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 224.579,65 zł, 

 wpływów uzyskanych przez Urząd Miasta i Gminy – 537,00 zł, 

 usług  świadczonych przez Administrację Budynkami i Lokalami – 274.035,22 zł, 

 opłaty za rozszerzoną opiekę w  Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 133.142,82 zł, tj. 

47,7% planu. Realizacja tych opłat uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do 

Przedszkola Miejskiego. 

 opłaty za usługi opiekuńcze  pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Strzelinie – 33.464,67 zł,tj.60,8 % planu. Wielkość tych opłat jest zależna od wielkości 

osiąganych dochodów od podopiecznych i ilości osób korzystających z tego typu usług, 

 usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie   –   57.432,72 zł. 

 

Pozostałe dochody – szacowane na kwotę 1.299.068,00 zł, zostały wykonane w wysokości 

945.846,77 zł, co stanowi realizacje planu w 72,8 %, w tym z tytułu: 

 mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 28.906,51 zł, tj. 41,3%, 

 odsetek od dochodów, tj. m.in. od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu–62.819,03 zł,  

 odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych – 18.636,44 zł, tj. 7,4% 

planu, 

 z tytułu zajęcia pasa drogowego – 8.285,61zł, tj. 165,7% planu,  

 pozostałych dochodów realizowanych przez  ABiL - 14.034,90 zł, tj. 140,3 % planu, 

 usług ZOG-u – 1.560,97zł, tj. 57,0 % planu, 

 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 17.449,15zł, tj. 69,8 % planu, 

 realizacji zadań z zakresu administracji państwowej – 24.889,52 zł, tj. 50,8% planu, 

 wpływów z kar i  opłat za korzystanie ze środowiska  243.130,83 zł, tj. 68,5 % planu,  
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 wpływów z różnych rozliczeń OSiR-u – 1.661,89 zł, tj.33,2 %, 

 wpływy ze zwrotów dotacji -18.143,90 zł, 

 wpływy pozostałości środków finansowych na r-kach bankowych (saldo GFOŚiGW)– 

506.328,02 zł. 

Dochody te zależne są od zdarzeń i decyzji  występujących w trakcie realizacji budżetu. 

 

W okresie I półrocza 2010 r. w gminie Strzelin udzielono ulgi w podatkach i opłatach 

lokalnych ogółem w wysokości 2.273.763,11 zł. 

W wyniku  obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina,  

wpływy za I półrocze zostały zmniejszone o kwotę 763.047,15 zł, w tym z tytułu: 

 podatku od nieruchomości                599.190,67 zł, 

 podatku od środków transportowych  145.601,33 zł, 

 podatku os posiadania psów               18.255,15 zł. 

W wyniku udzielenia ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej Strzelina, wpływy w 

okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 132.561,00 zł, w tym z tytułu: 

 podatku od nieruchomości                  132.561,00 zł, 

Skutki umorzenia zaległości podatkowych  w okresie I półrocza 2010 roku wyniosły ogółem 

528.705,56 zł, z tego w: 

 podatku od nieruchomości                 521.446,56 zł, 

 podatku rolnym                                   2.051,00 zł, 

 podatku od środków transportowych           5.000,00 zł, 
 opłaty od posiadania psów                       208,00 zł. 

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji  

wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie  849.449,40 zł,  

z tego: 

 w podatku od nieruchomości                    845.677,91 zł, 

 w podatku rolnym                                     3.016,00 zł, 

 w podatku od środków transportowych            755,00 zł. 

 

Ulgi ustawowe dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności 

zawodowej skutkowały zmniejszeniem podatku od nieruchomości w I półroczu br.  w wysokości 

6.767,00zł. Ulgi te zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Ulgi ustawowe w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie ogółem 

83.602,00 zł, z tego: 

 z tytułu gruntów nabytych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub 

powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będących 

przedmiotem prawa własności lub użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy 

sprzedaży, na okres 5 lat zł 75.327,00 zł, 

 z tytułu obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie 

okresu zwolnienia 8.275,00 zł 

Ulgi ustawowe z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem 26.011,00 zł,   z tego: 

1) z drzewostanem w wieku do 40 lat 9.927,00 zł. 

Ulgi ustawowe w podatku rolnym i leśnym nie są rekompensowane przez Ministerstwo 

Finansów. 

 

Zaległości podatkowe i niepodatkowe na dzień 30 czerwca 2010 roku wynoszą 5.998.421,24 zł 

i są wyższe, niż w analogicznym okresie roku 2009 o kwotę 727.368,04 zł, w tym: 

2) w dochodach bieżących  łącznie 5.998.421,34 zł, z tego: 

1) w podatku od nieruchomości                     2.161.881,86 zł, 

2) w podatku rolnym                                      297.010,01 zł, 

3) w podatku leśnym                                           541,22 zł, 

4) w podatku od środków transportowych          245.255,62 zł, 

5) w podatku w formie karty podatkowej            69.241,43 zł, 

6) w podatku od spadków i darowizn                    13.503,66 zł, 

7) w opłacie od posiadania psów                          35.275,39 zł, 

8) we wpływach z opłaty eksploatacyjnej             328.579,73 zł, 
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9) we wpływach z opłaty planistycznej                 120.338,70 zł, 

10) w podatku od czynności cywilno-prawnych           3.555,29 zł, 

11) w dochodach z mienia komunalnego, ogółem:   784.711,84 zł, 

12) w dochodach gminnych jednostek budżetowych  

z tytułu świadczonych usług                           853.919,80 zł, 

13) z mandatów nakładanych przez Straż Miejską     54.841,00 zł, 

14) z tytułu zaliczek alimentacyjnych                   1.022.530,14 zł, 

15) z tyt. dochodów ze sprzedaży i przekształcenia  

mienia komunalnego                                          7.234,90 zł. 

Powyższe zaległości są wynikiem trudnej sytuacji podatników, a także toczących się 

postępowań upadłościowych i likwidacyjnych. Obniżenie wzrostu gospodarczego oraz coraz 

powszechniejsze – unikanie przez podatników (głównie osoby prawne) płacenia podatków, 

wpłynęły na nieterminowe regulowanie zobowiązań. Niesprzyjające warunki atmosferyczne 

obniżyły zdolność płatniczą rolników. 

 

Subwencje z budżetu państwa  - w strukturze dochodów ogółem stanowią  

23,7%, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 6.699.818,00 zł, tj. na poziomie 60,9% 

planu. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze: 

3) część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 6.387.512 zł, tj. 

61,5 % planu, 

4) część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – zrealizowana została w 

wysokości 312.306 zł, tj.50% planu. 

 

Dotacje celowe z budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 17,1 %, 

zrealizowane zostały w łącznej kwocie 4.820.878,78 zł, tj. na poziomie 53,6% planu.                    

W budżecie gminy stanowią źródło finansowania zadań zleconych i zadań własnych.  

 Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowane zostały  w wysokości 3.368.809,90 

zł, tj. 51,0%. Dotacje te zostały przeznaczone na : 

1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju    

     napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów  

     rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego  

     podatku, poniesionych  przez gminę 419.559,90 zł; 

2) realizację Programu Romskiego (zadania z zakresu: gospodarki mieszkaniowej 

edukacyjnej opieki wychowawczej ) 58.000 zł; 

3) zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy 

w Strzelinie   75.700 zł; 

4) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  42.350 zł; 

5) bezpieczeństwo publiczne 1.000 zł; 

6) pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Strzelinie w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek 

zdrowotnych, zasiłków stałych i usług opiekuńczych 2.772.200 zł. 

 Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 

porozumień z organami administracji państwowej zostały zrealizowane w kwocie 

400 zł, tj. 50% planu , z tego na działalność usługową  400 zł. 

 Dotacje celowe na zadania własne zrealizowane zostały w wysokości  

1.133.131  zł, co stanowi realizację planu w 68,5%., z tego na: 

1) Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła” 3.000,00 zł; 

2) wypłatę zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłków stałych, 

dofinansowanie utrzymania GOPS-u, dożywianie uczniów w ramach programu 

„Posiłek dla potrzebujących” łącznie  997.600 zł; 

3) pomoc materialną dla uczniów 132.531,00 zł. 

 Dotacje  celowe w ramach programów finansowanych ze środków 

europejskich zostały zrealizowane w wysokości 318.537,88zł, tj. w 44,3 % planu.  

 

 



9 

 

1.2.Dochody majątkowe w strukturze dochodów ogółem stanowią 7,1 %, zostały wykonane 

w łącznej wysokości 2.012.047,43 zł tj. na poziomie 14,4 % planu. W ramach dochodów 

majątkowych klasyfikowane są dochody z: mienia komunalnego, tj. z wpływów                          

z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 

własności, sprzedaży składników majątkowych, dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, środków na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych . 

 Dochody z mienia komunalnego w strukturze dochodów ogółem stanowią 2,0%, 

zrealizowane zostały w wysokości 560.990,04zł,co stanowi realizację planu w 25,3 %, z tego z: 

 wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 

fizycznym w prawo własności – 52.880,49 zł tj. 117,5 % planu rocznego;  

 wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 508.109,55 zł, tj.23,4% planu.        

W I półroczu 2010 roku uzyskano dochody ze sprzedaży 12 lokali mieszkalnych, spłat 

rat rocznych z tytułu wykupu nieruchomości i sprzedaży działek budowlanych.  

Pozostałe dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostaną zrealizowane w II 

półroczu br., gdyż w związku z podziałem działek budowlanych w Białym Kościele                    

i Gębczycach oraz  uzbrojeniem czterech działek przy ul Broniewskiego na Osiedlu Na 

Skarpie, przetargi na ich sprzedaż odbędą się w II półroczu br.  

Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji – w strukturze dochodów stanowią 1,4%,  

w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 390.115,27 zł, tj. 45,3% planu 

rocznego. Dotacje uzyskano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę krytej pływalni 

w Strzelinie. Pozostałe kwoty dotacji będą wpływały do budżetu Gminy w miarę realizacji 

zadań inwestycyjnych, na które zostały przyznane. 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich –                

w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 3,7 %, w I półroczu 2010 roku zostały 

wykonane w wysokości 1.060.942,12 zł, tj. na poziomie 12,0 % planu, zgodnie z zawartą 

umową, z tego: 

 na zadanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Przebudowa 

ciągów komunikacyjnych prowadzących do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków                  

w Strzelinie – 1.060.942,12  zł.  

Dotacje te będą wpływały do budżetu gminy w terminach i kwotach określonych                          

w harmonogramach finansowo-rzeczowych, w miarę realizacji zadań inwestycyjnych. Umowy 

na dofinansowanie takich zadań, jak: Modernizacja ul. Wodnej w Strzelinie, Rozbudowa 

zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury oraz  Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy 

Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie, zostały podpisane w miesiącu lipcu 2010 roku.  

 

 

Dochody związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 

terytorialnego 

Roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego wynosi 97.000 zł, w tym: 

 z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych - 1.000 zł, realizacja                    

w I półroczu 1.426,00 zł, tj. 142,6% planu. Z kwoty tej do budżetu gminy 

Strzelin przekazano 71,25 zł, pozostała kwota 1.354,75 zł została przekazana do 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 

 z tytułu odsetek od zaległości w spłacie zaliczek alimentacyjnych wpłynęła kwota 

4.550,56 zł, która w całości przekazano do Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu. 

 z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na planowaną kwotę 25.000 zł – 

uzyskano kwotę 8.180,86 zł, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 

3.718,44 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 3.718,47 

zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zaliczek 

alimentacyjnych na dzień 30 czerwca 2010 roku wynoszą 1.053.822,09 zł.               

W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze. 

 Z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na planowaną kwotę 

1.000 zł uzyskano 454,08 zł, tj. 45,4 % planu. Z uzyskanej kwoty do budżetu 

gminy przekazano – 22,71 zł, a do Dolnośląskiego Urzędu – 431,37 zł. 
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2.WYDATKI BUDŻETOWE: 

   

          Plan wydatków budżetu Gminy Strzelin za I półrocze 2010 roku został wykonany     

w wysokości 28.219.886,82 zł, co stanowi 31,4 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące 

zrealizowano w wysokości 23.717.021,83 zł, tj. 45,8 % planu, natomiast wydatki majątkowe 

(inwestycyjne)  w kwocie 4.502.864,99 zł, czyli 11,8% planu. 

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia załącznik nr 4 Wykonanie wydatków budżetu 

gminy Strzelin za I półrocze 2010 roku. 

Analizując zrealizowane wydatki, to w okresie  I półrocza 2010 r. najwięcej wydatkowano 

środków budżetowych na oświatę, bo łącznie 9.293.577,70 zł, co stanowiło 32,94 % ogółu 

wydatków (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w wysokości 8.930.748,91 zł, co stanowiło 

31,65 % ogółu wydatków i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 

362.828,79 zł, tj. 1,29 % ogółu wydatków). 

      W następnej kolejności, co do wielkości zrealizowanych  wydatków, znajduje się dział 

852 – Pomoc społeczna, z kwotą 5.426.610,64 zł, stanowiącą 19,23 %  ogółu wydatków, dział 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  - kwota 3.422.561,23 zł  stanowiąca 

12,13 % ogółu wydatków, dział 750 – Administracja publiczna – kwota 2.663.583,86 zł, tj. 

9,44 % ogółu wydatków, dział 630 – Turystyka – kwota 1.846.073,91 zł stanowiąca 6,54% 

ogółu wydatków, dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  - kwota wydatków  1.644.701,89 zł, 

stanowiąca 5,83 % ogółu wydatków, dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota  855.033,75 

zł, stanowiąca 3,03 % ogółu wydatków, dział 600 – Transport i łączność z kwotą 808.435,11 

zł, stanowiącą 2,86 % ogółu wydatków, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa z kwotą 572.759,59 zł stanowiącą 2,03% ogółu wydatków, dział 921 – 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z kwotą 567.620,82  zł stanowiącą 2,01 % ogółu 

wydatków i dział  010 – Rolnictwo i łowiectwo  z kwotą 428.360,54 zł, stanowiącą 1,52 % 

ogółu wydatków. 

W wyżej wymienionych działach wydatkowano środki w wysokości 27.529.319,04 zł, co 

stanowiło 97,56 % ogółu wydatków z budżetu gminy Strzelin w I półroczu 2010 roku. 

 Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wykonanych wydatków  w I półroczu  

2010 r. zrealizowano w dziale 751 – Działalność usługowa – kwota 19.539,80 zł, co stanowiło 

0,07% ogółu wydatków.  

     Wydatki w I półroczu 2010 roku, zrealizowane  zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo 

zamówień publicznych, obejmowały niżej przedstawiony zakres rzeczowy: 

 

 

 

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

 

              Na zadania  realizowane w tym dziale wydatkowano środki w łącznej  

 wysokości 428.360,54 zł, tj. 85,1% planu rocznego, przeznaczając je na realizację  

 następujących zadań: 

 

Rozdział 01008 – Melioracje wodne 

      W okresie I półrocza wydatkowano na zadania realizowane w tym rozdziale kwotę 

8.800,30 zł, tj. 20,1 % planu na: zakup odzieży ochronnej, narzędzi, ubrań roboczych dla osób 

zatrudnionych w ramach programu ”bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony 

przeciwpowodziowej”. 

 

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 

      Na działalność Izby Rolniczej  we Wrocławiu przekazywane są kwartalnie środki  

 finansowe w wysokości 2% uzyskanych wpływów z należnego podatku rolnego.  

 W I półroczu 2010 r.  nie przekazano środków finansowych. 

 

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 

     W rozdziale tym  wydatkowano kwotę 419.560,24 zł, tj. 98,8% planu rocznego  

 którą przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju    

 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych  
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 oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych   

 przez gminę. 

 Wyższe wykonanie planowanych wydatków w tym dziale jest skutkiem zwrotu    

 podatku akcyzowego w I półroczu br. w wysokości przyznanej dotacji celowej, tj. 100,0%. 

 

 

Dział 600 – TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ 

 

      Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 808.435,11 zł, co stanowiło  10,3, % 

planu rocznego,  przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 145.705,12 zł, tj. 14,8 % 

planu rocznego, na wydatki inwestycyjne kwotę   662.729,99 zł, tj. 9,7 % planu rocznego. 

Wydatki w tym dziale związane z utrzymaniem dróg publicznych realizowane były w: 

 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

W I półroczu 2010 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków finansowych. 

Zadanie to będzie realizowane przez zarządcę drogi. 

 

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 

 W okresie I półrocza na utrzymanie bieżące dróg gminnych została wydatkowana 

kwota 145.705,12 zł, tj. 14,8% planu , która została przeznaczona na: 

1) Oznakowanie dróg na terenie miasta i Gminy Strzelin - Wykonywane było zgodnie 

z zawartą umową z firmą RESTAL sp. z o.o. ul. Żerkowicka 1a, Opole. Prace  polegały na 

wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta i gminy Strzelin W 

ramach prac wykonano wymianę starych o złej widocznych znaków na nowe, wymianę 

starych słupków, naprawę i wymianę zniszczonych w wyniku kolizji drogowych i 

wandalizmu znaków i słupków .  

Wykonano oznakowanie poziome przejść dla pieszych na ulicach na terenie miasta 

Strzelina. 

Wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla Rynku i ulic przyległych w Strzelinie. 

2) Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin - wykonywane 

było w okresie styczeń i luty 2010 roku przez Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy 

“KOMUS” ze Strzelina. W ramach zadania wykonywane było odśnieżanie i posypywanie 

materiałami uszarstniającymi dróg, ulic i chodników gminnych na terenie miasta i gminy 

Strzelina. Prace wykonywane były w miarę potrzeby wg wskazań zleceniodawcy tj. 

Gminy Strzelin w zależności od potrzeb i panujących warunków atmosferycznych.  

3) Remonty i odbudowa wiat przystankowych – Wykonano inwentaryzacje 

powykonawczą przystanku autobusowego w Górcu. 

4) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – Wykonano naprawy cząstkowe 

nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Strzelin remonty masą bitumiczną – 660m2, 

naprawy Patscherem emulsja i grysami – 80 Mg. Wykonawca DUDGRA Remonty Dróg 

Wrocław, ul. Kuźnicza 48/3.  

5) Remonty cząstkowe nawierzchni niebitumicznych – Wyrównano drogi gminne 

równiarką wraz z zagęszczeniem, wykonawca PRO-BUD ze Strzelina – 9018 m2. 

 Utwardzono sięgacz przy ulicy Asnyka w Strzelinie, wykonawca ZPHU „KOMUS” – 

328m2. 

 Wzmocniono konstrukcję nawierzchni drogi gminnej frezowiną w Głębokiej Śląskiej, 

wykonawca ZPHU „KOMUS” -560m2. 

 Remont nawierzchni kostkowej  przy ul. Książąt Brzeskich w Strzelinie, wykonawca 

ZPHU „KOMUS” – 25m2. 

 Wyprofilowano drogi i uzupełniono ubytki na osiedlu wschodnim. Wykonawca ZPHU 

„KOMUS” – 440 m2. 

 Przebudowano zatokę autobusową na parking przy ulicy Brzegowej w Strzelinie, 

wykonawca Usługi Ogólnobudowlane Kazimierz Dłubacz, Żelowice 9 – 198 m2. 

 Zakupiono kruszywo do bezpośredniego wbudowania na drogę gminną w 

Gębczycach w kopalni VSK GRANIT Gębczyce w ilości 340 Mg. 

 Wykonano  chodnik przy placu zabaw w Pęczu, wykonawca ZPHU „KOMUS” – 36m2. 
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 Zakupiono kruszywo do bezpośredniego wbudowania w Kuropatniku w ramach 

funduszu sołeckiego – 460 Mg. 

 Utwardzono jezdnię ulicy Wichrowej w Strzelinie, wykonawca ZPHU „KOMUS” -

724m2.  

 Utwardzono drogę wewnętrzną przy ul. Ząbkowickiej, wykonawca Usługi 

Ogólnobudowlane Kazimierz Dłubacz – 270 m2. 

 Utwardzono alejki skweru w Rynku w Strzelinie poprzez ułożenie kostki granitowej, 

wykonawca „MILLENIUM” Strzelin – 326m2. 

 Wyremontowano chodnik przy ulicy Brzegowej w Strzelinie, wykonawca Usługi  

Ogólnobudowlane Kazimierz Dłubacz – 127m2. 

6) Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – wykonano: 

 cięcia sanitarne drzew przy ul. Różanej w Strzelinie i w Strzegowie. 

 skrajnię drogową poprzez cięcie. 

 koszenie i wycinkę zakrzaczeń przy drogach gminnych. 

 wycięto 5 drzew i nasadzono 5 drzew na terenie miasta Strzelin. 

 wycięto drzewa w Szczawinie i w Biedrzychowie w łącznej ilości 8 sztuk. 

7) Usługi sprzętowe - wynajem sprzętu :transport tłucznia na drogę gminną                    

w Gębczycach – „KOMUS” Strzelin; transport słupa oświetleniowego z miejscowości 

Krosno Odrzańskie do Strzelina – CUKiT Strzelin. 

8) Ścinka  poboczy dróg. 

9) Utrzymanie kanalizacji deszczowej - polegało na utrzymaniu i czyszczeniu 

kanalizacji deszczowej.  

 Wykonano oczyszczanie kanalizacji burzowej oraz regulację zwięczeń studni 

kanalizacyjnych na terenie miasta Strzelin, wykonawca ZWiK Strzelin. 

 Wykonano odwodnienie ulicy Akacjowej w Gęsińcu – 1 studzienka, oczyszczenie 

84,0 m rowu, ścinka poboczy 105,0 m2. 

10) Koszenie poboczy dróg: 

 Wykonano pierwsze koszenie poboczy dróg gminnych 33627m2-wykonawca: 

Wykonawstwo Robót Drogowych Mieczysław Kostek. 

11) Remonty obiektów mostowych i przepustów : 

 Wykonano remont przepustu w Bierzynie – 0,6m, wykonawca: Usługi 

Ogólnobudowlane Kazimierz Dłubacz. 

 Odmulono przepust i rów przy ogródkach działkowych w ul. Oławskiej w Strzelinie, 

wykonawca PID „DUR-FAN”. 

 Oczyszczono przepusty w Piotrowicach – 2,1m, wykonawca Usługi Ogólnobudowlane 

Kazimierz Dłubacz. 

 Wykonano zarurowanie 25 m rowu(1 studzienka) w Muchowcu w ramach funduszu 

sołeckiego. 

     12) Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Dankowicach: 

 Wykonano mapę do celów opiniodawczych drogi gminnej Dankowice – Kazanów. 

 Wykonano dokumentację techniczna odwodnienia drogi gminnej w Dankowicach. 

      W ramach wydatków bieżących roboty remontowe takie, jak remonty cząstkowe dróg na 

terenie miasta i gminy Strzelin, zostały wykonane do końca czerwca br., lecz nie zostały 

zafakturowane i rozliczone. Rozliczenie finansowe nastąpi w III  kwartale br. 

        Na przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 

w tym rozdziale kwotę 1.749,19 zł na utwardzenie drogi gminnej miejscowości Kuropatnik.   

 

Na wydatki inwestycyjne została wykorzystana  kwota 541.221,25 zł, tj.8,5% planu na niżej 

wymienione zadania: 

- Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do WSSE – Podstrefa Strzelin oraz 

strefy aktywności gospodarczej przy ul Energetyków w Strzelinie – 45.204,66 zł. 

- Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie etap I – 224.762,12 zł. 

- Przebudowa ulicy Władysława Łokietka w Strzelinie -51.240,00 zł. 

- Budowa ulicy Krzywoustego w Strzelinie – 28.060,00 zł. 

- Remont nawierzchni chodnika w  ulicy Kościelnej w Strzelinie wraz z oświetleniem 

ulicznym – 118.704,79 zł. 

- Budowa zatoki autobusowej w Kazanowie – 73.249,68 zł. 
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Pozostałe zadania i inwestycyjne przewidziano do realizacji przewidziano do realizacji w II 

półroczu 2010 roku. 

 

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne  

 W rozdziale tym w I półroczu wydatkowano środki finansowe w wysokości 121.508,74 zł 

na  realizacje zadania inwestycyjnego pn: 

- Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przedłużenie ulicy Górzystej w kierunku 

Gościęcic. Zadanie jest zakończone. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w III 

kwartale 2010 roku. 

 

Realizacja wydatków bieżących zaplanowanych w tym dziale na 2010 rok była mniejsza 

od zakładanej w pierwszym półroczu bieżącego roku. Powodem takiego stanu rzeczy było to, 

że niektóre z zadań zostały zakończone, ale nie były odebrane z powodu uwag dotyczących ich 

wykonawstwa. Duża część zadań była w trakcie realizacji, jak również wiele z nich było 

zakończonych i odebranych, natomiast nie wpłynęły do tutejszego Urzędu faktury wystawiane 

przez wykonawców za ich realizację.    

Na  wydatki inwestycyjne w omawianym okresie  wykorzystano środki finansowe                 

w 9,7 % rocznego planu. Zgodnie z założeniami  realizacyjnymi zadań inwestycyjnych w tym 

dziale zakres rzeczowy został wykonany. Niski procent zaawansowanie realizacji inwestycji na 

koniec I półrocza w stosunku w stosunku do realizacji całości inwestycji wynika z faktu, że 

rozpoczęcie takich zadań, ja: przebudowa ulicy Piłsudskiego, przebudowa ulicy Okulickiego i 

przebudowa ulicy Władysława Łokietka już na etapie planowani budżetu przewidziane były do 

rozpoczęcia w II półroczu 2010 roku. 

 

Dział 630 – TURYSTYKA 

 

   W I półroczu 2010 r. na zadania w zakresie turystyki wydatkowano kwotę 1.846.073,91 zł, 

co stanowiło 14,9 % planu rocznego, z tego na wydatki bieżące – 12.493,09 zł, tj. 83,3% 

planu, wydatki inwestycyjne w I półroczu zrealizowano w wysokości 1.833.580,82 zł, co 

stanowiło 14,8%  planu. Wydatki w tym dziale przeznaczono na następujące zadania: 

 

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania 

W rozdziale tym wykorzystano na wydatki bieżące kwotę 12.493,09 zł tj. 83,3% planu 

na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Eurogionu Glacensis i na 

wyposażenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej 

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 61.103,14 zł, tj. na: 

-  Zagospodarowanie polsko – czeskiego szlaku rowerowego Wzgórz Strzelińskich. 

 

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 

 W rozdziale tym  wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.772.477,68 zł, które 

stanowią 14,4 % planu na zadanie inwestycyjne: 

- Budowa krytej pływalni w Strzelinie. 

 

Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale  zostaną zrealizowane w III i 

i IV kwartale br. 

 

 

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

  

 W dziale tym wydatkowano środki z budżetu gminy w łącznej wysokości 1.644.701,89 

zł, tj.37,0 % planu rocznego, na realizację następujących zadań: 

 

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej  

 Na funkcjonowanie   Administracji  Budynków i Lokali wydatkowano w I półroczu 2010 

roku środki finansowe w wysokości 967.296,26 zł, realizując plan w 38,6%.Wydatki te 

obejmowały : 

                             - wynagrodzenia ze składkami  239.915,83 zł, tj.51,9 % planu, 
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                             - pozostałe wydatki 727.380,43 zł, tj.35,6% planu. 

W wydatkach pozostałych największe pozycje stanowią:  

 wydatki na pozostałe usługi wyniosły 428.452,86 zł , w tym między innymi:  

1) na usługi kominiarskie związane z  okresowymi  przeglądami  instalacji kominowych  

    i wentylacyjnych wydatkowano 3.071,33 zł,  

2) na usługi informatyczne - opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów    

    komputerowych oraz bieżące serwisy wydatkowano kwotę 8.247,50 zł,  

3) usługi pocztowe i bankowe to kwota 2.048,53 zł, 

4) usługi komunalne, związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych,  

    oczyszczanie chodników przylegających do administrowanych przez ABiL   

    nieruchomości wydatkowano kwotę 84.876,44 zł, 

5) dezynsekcja, deratyzacja – 1.985,47 zł, 

6) Znaczącym wydatkiem związanym z działalnością ABiL-u są świadczenia związane              

  z utrzymaniem części wspólnych w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe,  

    w których udział ma Gmina Strzelin, jako współwłaściciel tych nieruchomości. Na  

    bieżące utrzymanie we wspólnotach wydatkowano 302.671,41 zł, na kwotę tą  

    składają się: zaliczki na fundusz remontowy –78.332,49 zł, zaliczki na eksploatacje  

    części wspólnych i media – 196.549,98 zł oraz wynagrodzenie zarządców –  

    27.789,54 zł. 

 Zakup energii zamknął się kwotą 168.897,24 zł, w tym: zakup gazu dla celów 

grzewczych w kotłowniach lokalnych mieszczących się w budynkach administrowanych 

przez ABiL – 116.608,92 zł, wody – 20.744,95 zł, energii elektrycznej – 31.543,37 zł,  

 Usługi remontowe  realizowane przez podmioty zewnętrzne – 80.145,81 zł. Środki te 

przeznaczono głównie na polepszenie stanu technicznego starej substancji 

mieszkaniowej.  

 Zakup materiałów – 29.976,17 zł. Znaczącym wydatkiem z w/w kwoty, tj. 4.147,91 zł 

są wydatki na materiały budowlane i hydrauliczne. Na wyposażenie mieszkań 

lokatorskich wydatkowano 6.867,83 zł przeznaczone głównie na najpilniejsze potrzeby 

zgłoszone przez najemców i przed przyznaniem zweryfikowane przez pracownika ABiLu. 

Na zakup stolarki okiennej i drzwiowej wydatkowano kwotę 1.942,50zł. Na ogrzewanie 

budynku przy ul. Kopernika 2 w Strzelinie – zakup węgla do kotłowni, przeznaczono 

kwotę 12.025,53 zł. Zakupiono również środki czystości do sprzątania klatek 

schodowych w administrowanych budynkach na kwotę 476,96 zł. Na materiały biurowe, 

książeczki opłat, literaturę fachowa przeznaczono 1.869,77 zł. 

 Usługi telefonii stacjonarnej – 3.065,69 zł. 

 Usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi zamknęły się kwotą 

645,30 zł. Są to głównie usługi specjalistyczne świadczone przez podmioty posiadające 

uprawnienia w zakresie: badania rezystencji instalacji elektrycznych  i badania 

szczelności i technicznego odbioru instalacji gazowych. 

 Na podróże służbowe wydatkowano 870,82 zł. 

 Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie budynków stanowiących własność Gminy, 

OC i sprzętu elektronicznego wydatkowano 5.185,26 zł.  

 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.900,00 zł. 

 Koszty sądowe i komornicze związane z windykacja należności dochodzonej na drodze 

sądowej i komorniczej to kwota  802,50 zł. 

 Przekazano do Urzędu Skarbowego podatek VAT w kwocie 6.558,00 zł. W/w kwota 

wynika z różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym. 

 Kary i odszkodowania -5.823,10 zł. 

 Pozostałe wydatki  związane ze szkoleniami pracowników, zakupem materiałów 

papierniczych i akcesoriów komputerowych wyniosły 1.861,62 zł, 

 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP -1.928,12 

zł/. 

Niższe wykonanie planu wydatków w tym rozdziale niż wynika ze wskaźnika  upływu czasu 

wynika z faktu, że zaplanowane remonty z przyczyn formalnych zostały przesunięte na drugie 

półrocze. 
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Rozdział  70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

 W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 677.405,63 zł, co stanowi realizację planu 

rocznego w 34,8%. Wydatki te przeznaczono na następujące zadania: 

1.  na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 318.039,62 zł, co stanowi realizację planu  

    rocznego w 80,7% i było to związane z: opłatą za energię elektryczną zużytą w świetlicach  

    wiejskich w Gęsińcu i Wąwolnicy, wykonaniem operatów szacunkowych do przekształcenia  

    użytkowanie wieczystego, działek budowlanych i lokali mieszkalnych, renty planistyczne, r 

    regulowaniem stanu pranego, tj.  wypisami z  KW, wypisami i wyrysami z ewidencji  

    gruntów,  wykonanymi podziałami nieruchomości gminnych , okazywaniem granic  

    gminnych dróg śródpolnych oraz wykonaniem map do celów projektowych, wypłatą   

    odszkodowań za działki przejęte pod drogi dla 15 właścicieli gruntów, koszty i opłaty  

    sądowe,  

2.  na wydatki majątkowe 359.366,01 zł ,co stanowi realizację planu rocznego  

     w 23,2%, na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 

- Osiedle „Na Skarpie”  – 61.616,10 zł, 

- Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownia wody w Gęsińcu ul. Orzechowa i ul. 

Sosnowa etap I-III – 297.738,56 zł. 

- Budowa budynku socjalnego Strzelinie – 11,35 zł. 

 

W dziale tym, zgodnie z ustalonym harmonogramem i zwartymi umowami, pozostałe 

wydatki  zostaną wykonane i rozliczone w II półroczu 2010 roku. 

 

 

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

 

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 

 W tym rozdziale  w I półroczu 2010 roku wydatkowano środki z budżetu gminy w 

wysokości 23.592,54 zł, tj. 13,8% planu rocznego, które przeznaczono na: plany miejscowe: 

Trześnia – plac zabaw, część miejscowości Kuropatnik i Osiedle Wschodnie B, mapy 

geodezyjne, ogłoszenia w prasie. 

  

Rozdział 71035 - Cmentarze 

 W rozdziale tym na realizację zadania zleconego w I półroczu 2010 roku nie 

wydatkowano środków finansowych.  

Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 roku, zgodnie           

z harmonogramem i zawartymi umowami. 

  

 Pozostałe wydatki w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 roku, zgodnie 

z zawartymi umowami.   

 

 

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

  

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości łącznej 2.663.583,86 zł, co stanowiło 

39,2 % planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.649.446,86 zł,   

a na wydatki majątkowe kwotę 7.137,00 zł. 

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco: 

 

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 

Wydatki w tym w kwocie 75.700 zł  realizowano jako zadania zlecone i zostały one 

omówione oddzielnie. 

 

Rozdział 75022 – Rady gmin 

 W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w kwocie 132.079,17 zł, tj. 

45,7% planu rocznego na potrzeby Rady Miejskiej Strzelina, przy czym dominującą pozycją w 

tych wydatkach stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły kwoty – 127.315,50 zł, a w 
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następnej kolejności wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, publikacji 1.988,78–zł, na 

usługi pozostał - 1.920,37zł,  usługi telekomunikacyjne – 854,52 zł,  

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 

 W tym rozdziale wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 

2.300.994,54 zł, tj. 38,5% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano 

2.293.857,54 zł, tj.42,1 % planu rocznego, a na wydatki majątkowe 7.137 zł, tj.1,4% planu. 

W ramach  poniesionych wydatków bieżących związanych z  utrzymaniem Urzędu Miasta i 

Gminy Strzelin na: 

 wynagrodzenia z pochodnymi 1.760.764,89 zł, tj.42,7% planu 

 wydatki na realizację zadań statutowych jednostki i świadczenia na rzecz osób 

fizycznych  463.081,01 zł, tj.47,5 % planu, 

 wydatki na programy finansowane  z udziałem środków unijnych , tj. na 

realizację projektu pn. Podwyższenie umiejętności i kompetencji samorządowych 

urzędników publicznych w zakresie stanowienia prawa miejscowego podstawą 

harmonijnego rozwoju lokalnego wydatkowano 70.011,64 zł.     

W wydatkach na realizację zadań statutowych jednostki i świadczenia na rzecz osób fizycznych  

największe pozycje stanowią wydatki związane z : 

 z zakupem usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, bankowe, sprzątania 

UMiG,  komunalne – kwota 160.453,02 zł, 

 z poborem energii (22.255,53 zł), gazu (51.532,86 zł) i wody (2.127,55 zł) łącznie  

kwota 75.915,94 zł, 

 z zakupem materiałów i wyposażenia, książek, materiałów do sprzętu drukarskiego – 

kwota  41.937,40 zł, 

 z zakupem usług medycznych (badania pracowników) - 4.482,00 zł, 

 z odpisem na ZFŚS – kwota 51.213,18 zł, 

 zakupem akcesoriów komputerowych –24.423,63 zł, 

 ze szkoleniami pracowników – kwota 20.153,81 zł, 

 usługami telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet-u – kwota 35.789,58 zł, 

 delegacjami służbowymi – kwota 13.874,55 zł, 

 ubezpieczeniem sprzętu, budynków, składką na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw 

Społeczno-Gospodarczych, usługami obejmującymi  tłumaczenia, wydatki wynikające z 

przepisów BHP - kwota 18.395,08 zł, 

 usługami remontowymi – kwota 16.442,82 zł. 

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 7.137,00 zł, tj. 1,4 % planu na: 

- zakupy inwestycyjne 7.137,00 zł. 

Zadanie pn. Informatyzacja Urzędów szansą rozwoju jednostek samorządu 

terytorialnego z powiatu strzelińskiego, dzierżoniowskiego oraz ząbkowickiego, które 

jest  dofinansowane ze środków unijnych,  przewidziano do realizacji w II półroczu 

2010 roku. 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

 W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 61.928,60 zł, stanowiącą 37,0 % rocznego 

planu. Środki te przeznaczono na promocję miasta i gminy Strzelin poprzez realizację 

wcześniej nakreślonych zadań, ujętych w ramowym planie wydatków na rok 2010.  

  Na zakupy materiałów promocyjnych i nagród wydatkowano łącznie 11.824,38 zł, w 

tym na : na potrzeby konkursów zorganizowanych przez placówki edukacyjne, których 

organem prowadzącym jest Gmina Strzelin zakupiono nagrody dla uczestników: dwóch 

konkursów polonistycznych, konkursu „Ortografek 2010”, „Gminnego Konkursu 

Recytatorskiego”, konkursu matematycznego, konkursu „Omega 2010”, konkursu  

mitologicznego, konkursu na wybór nazwy placu zabaw na Osiedlu Piastowskim, 

Międzyszkolnego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych „Pinokio”. Nagrody zakupiono także dla 

uczestników dwóch konkursów, zorganizowanych przez  Komendę Powiatową Policji w 

Strzelinie -  „Vademecum Prewencyjne i „Prewencyjna Olimpiada Przedszkolaka”. Ze środków 

sfinansowano również zakup nagród i pucharów na zorganizowane przez Ludowe Zespoły 

Sportowe „Wiosenne  Biegi Przełajowe” oraz Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza  z okazji 

Dnia Dziecka. Oprócz tego z tej puli dofinansowano także zakup odżywek preparatów 

ziołowych oraz  kostiumu sportowego i butów sportowych dla strzelińskiego ciężarowca 
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Mirosława Życzkowskiego, zakupiono długopisy reklamowe z herbem i danymi teleadresowymi 

Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, albumy i informatory samorządowe wykorzystywane do 

promocji gminy Strzelin, świąteczne kartki pocztowe wysłane z okazji Świąt Wielkiej Nocy oraz 

flagi  państwowe, które burmistrz rozdał mieszkańcom miasta i gminy w Dniu Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej   

Środki finansowe w wysokości 50.104,22 zł zostały przeznaczone na: 

 publikacje medialne tzn. artykuły, ogłoszenia, reklamy, życzenia, publikacje uchwał Rady 

Miejskiej Strzelina - w Expressie Strzelińskim, Słowie Regionu Strzelińskiego,  roczniku  

„Samorządy 2010-Najlepsze samorządy w Polsce”, „Wrocławianinie”, „Gazecie Wyborczej” i 

„Gazecie Wrocławskiej”. Sfinansowano także promocyjne prezentacje gminy publikowane w 

Aktualnościach Targowych i katalogu wydanym na Międzynarodowe Targi Turystyczne w 

Berlinie, Informatorze Samorządowym Dolnego Śląska, serwisie naszemiasto.pl. 

Wydatkowano na usługi i  filmowe  programy  informacyjno-promocyjne wykonane i 

wyemitowane przez Telewizję Strzelin 36.254,56zł, 

 promocję miasta i gminy poprzez występy sportowców:  dofinansowanie udziału w 

mistrzostwach świata przedstawicieli  Strzelińskiego Stowarzyszenia Footbagu– 8.000 zł,  

 sfinansowano usługi gastronomiczne dla: uczestników XXX Spartakiady Rekreacyjnej oraz 

członków delegacji partnerskiego miasta Straelen i uczestników spotkania z rodziną  

strzelińskiego laureata nagrody Nobla Paula Ehrlicha oraz pobytu w Strzelinie delegacji  

partnerskiego miasta Straelen – 2.668 zł, 

 działania promocyjne: zakup smyczy reklamowych z herbem gminy, wykonanie ozdobnego 

wazonu przekazanego staroście zaprzyjaźnionej czeskiej gminy Libchavy z okazji 650-lecia 

Libchav. – 3.181,66 zł. 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 

 Na zadania zaplanowane w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym wykorzystano 

92.881,55 zł, tj. 40% plany, z tego na zadania bieżące 85.88 1,55 zł, tj. 38,5% planu, na 

wydatki majątkowe 7.000 zł, tj. 100% planu. 

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w kwocie 85.881,55 zł, tj. 40,0% planu,  

przeznaczone były na: 

 wydatki na rzecz jednostek pomocniczych (diety sołtysów i przewodniczących rad 

osiedlowych) w łącznej kwocie 51.076,75 zł, 

 składki rzecz  Związku Gmin w kwocie 21.828,00 zł, 

 składki na rzecz  Leadera  w kwocie 12.976,80 zł. 

Wydatki majątkowe w kwocie 7.000 zł, wydatkowano w całości na objęcie udziałów w spółce. 

   Wydatki w tym dziale były realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, w 

miarę potrzeb, pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 roku. 

 

 

 

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

                    KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  

  

 W dziale tym w I półroczu 2010 roku wydatkowano 19.539,80 zł, tj. 33,1% planu, które 

przeznaczono na  niżej wymienione zadania: 

                   

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i  

                             ochrony prawa oraz sądownictwa 

 W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 1.867,0 zł, tj. 

50,0% planu rocznego.  

 

Rozdział 75113 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

 W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 17.672,80 zł, tj.31,9 % planu.  

Wydatki w tym dziale  realizowano jako zdania zlecone i zostały one omówione oddzielnie. 
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Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

  

Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową           

z budżetu gminy wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 572.759,59 zł, realizując 

plan w 34,0 %, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 373.294,6 zł, tj.46,2% 

planu, a na wydatki majątkowe kwotę 199.464,99 zł – 22,8% planu. W poszczególnych 

rozdziałach wydatki te kształtowały się następująco: 

 

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji 

 W I półroczu 2010 roku w rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 300,00 zł na 

usługi telekomunikacji komórkowej. 

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

W I półroczu nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. Pomoc finansową na:   

-  Dofinansowanie zakupu rozpieraczy hydraulicznych z osprzętem  dla Komendy Powiatowej  

   Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie   

przekazano w miesiącu sierpniu br. 

 

 

Rozdział  75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 

 Zrealizowano wydatki w kwocie łącznej 300.799,57 zł, tj. 27,8 % planu, przy czym na 

wydatki bieżące wydatkowano kwotę 121.159,58 zł, tj. 47,1% planu ,a na wydatki 

inwestycyjne – 179.639,99 zł, tj. 21,8% planu. 

Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania czterech Ochotniczych Straży Pożarnych. Najwięcej 

wydatkowano na zakupy: paliwa, olejów, smarów, części zamiennych do pojazdów 

pożarniczych – 35.029,48 zł, zakup energii i wody do remiz strażackich oraz za zużytą wodę do 

celów gaśniczych –41.793,74 zł, zakupy usług remontowych – 6.756,26 zł, zakupy usług 

pozostałych, m.in. przeglądy techniczne pojazdów, szkolenia kursowe członków OSP, 

konserwacja i naprawa syren w selektywnym wywoływaniu,  - 12.675,63 zł, wypłatę 

ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ćwiczeniach bojowych 

organizowanych przez PSP – 14.440,47 zł, ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenie 

pojazdów pożarniczych, okresowe badania lekarskie – 7.252,00 zł. 

Na wydatki  inwestycyjne wydatkowano 179.639,99 zł, w tym na: 

- Budowę remizy dla OSP w Kuropatniku - 179.639,99 zł. Zadanie jest zakończone. 

Całość zadania będzie rozliczona w III kwartale br. 

 

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 

 Na obronę cywilną wydatkowano I półroczu 2010 roku kwotę 21.497,10 zł, stanowiącą 

82,7 % planu rocznego, przy czym ze środków budżetu gmin 20.917,10 zł, a na zadania 

zlecone kwotę 580,0 zł. 

 W ramach poniesionych wydatków bieżących m.in. zakupiono monitor  na potrzeby 

Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego celem uruchomienia syren alarmowych na 

terenie Gminy, przeprowadzono: kontrolę i synchronizację, syren alarmowych, szkolenie 

pracownika, zakupiono akcesoria komputerowe na potrzeby obrony cywilnej i Gminnego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego . 

Na  wydatki inwestycyjne wydatkowano 19.825,00 zł, tj. 99,1 % planu  na: 

- Montaż syreny alarmowej na budynku ZSZ Nr 2 w Ludowie Polskim - 12.993,00 zł, 

- Montaż stacji bazowej selektywnego alarmowania i ostrzegania ludności - 6.832,00 zł. 

  

 

Rozdział  75416 – Straż miejska 

 Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły Straży Miejskiej, której zadaniem 

statutowym są działania związane z ochroną porządku publicznego w mieście i gminie. 

Wydatkowano środki finansowe w kwocie 237.230,35 zł, tj.47,2 % planu rocznego, z tego na: 

-  wydatki bieżące, w tym  na: 

                wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń 198.415,87 zł, tj. 46,3 % planu, 

                wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb. 37.646,36 zł, tj. 55,1% planu, 

                świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.168,12 zł, tj. 19,5 % planu. 
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W ramach wydatków związanych z realizacją  zadań statutowych, największą pozycję stanowią 

zakupy materiałów  i wyposażenia – kwotę 11.858,75 zł, pozostałe usług i- 7.880,00zł, usługi 

telefonii komórkowej – 4.555,48 zł, telefonii stacjonarnej - 699,11 zł, odpisy na ZFŚS –

7.858,00 zł, ubezpieczenie samochodu – 1.618,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych - 

2.729,79 zł. 

 

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

 W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 12.932,57, tj. 48,8% planu 

rocznego  przeznaczając ją na: 

 wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczo-

gaśniczych, mających znamiona klęski żywiołowej, 

 zakup materiałów i wyposażenia (zakup części zamiennych do pił, agregatu  i kosy 

spalinowej będących na wyposażeniu gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 

odzieży ochronnej) oraz materiałów biurowych  do Gminnego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, 

 informacja w lokalnych mediach w związku z silnymi opadami śniegu i silnym mrozem, 

oznakowanie lądowiska dla śmigłowców sanitarnych przy ul Ogrodowej w Strzelinie. 

  

 Pozostałe zaplanowane wydatki w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 

roku, zgodnie z zawartymi umowami i przyjętym harmonogramem.  

 

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD  

                    INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  

                    PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności  

                             budżetowych 

 W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości 66.274,98, tj. 60,2 % 

planu rocznego. W ramach powyższej kwoty wydatkowane środki finansowe przeznaczono na: 

- wypłatę prowizji z tytułu poboru podatków i opłat w kwocie 17.092 zł,  

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji wymiarowych  

wydatkowano kwotę 24.657,48 zł, 

- koszty postępowania egzekucyjnego  wydatkowano kwotę 24.525,50 zł.   

Wydatków  dokonywano w  miarę potrzeb. 

 

 

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  

                             jednostek samorządu terytorialnego 

 W I półroczu 2010  roku wydatkowano kwotę 180.907,94 zł z przeznaczeniem na 

zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, realizując roczny plan  

w 37,3 %. Płatność odsetek przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

Odsetki za I półrocze 2010 roku wynoszą: 

- od pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu – 44.214,57 zł, 

- od kredytu w BOŚ  –  5.887,65 zł, 

- od kredytu w PKO –130.805,72 zł. 

 

 

Dział 758 – RÓŻNE  ROZLICZENIA 

 

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

 W okresie sprawozdawczym pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 

856.680 zł. 

 

 

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

  

W I półroczu 2010  roku wydatkowano na realizację zadań z zakresu oświaty 
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 i wychowania kwotę 8.930.748,91zł, tj. 44,6% planu rocznego, przy czym na wydatki 

inwestycyjne  wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.146,94 zł, na wydatki bieżące  

8.928.601,97 zł,. 

Niższe niż wynika z upływu czasu wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z powodu tego, 

że realizacja zadań  remontowych przewidywana była w okresie przerwy wakacyjnej, co w 

praktyce oznacza poniesienie kosztów w II półroczu roku budżetowego, 

Realizacja planowanych zadań w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się 

następująco: 

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

 W okresie sprawozdawczym w gminie Strzelin funkcjonowało 5 szkół podstawowych.           

W roku szkolnym 2009/2010 w publicznych szkołach podstawowych uczyło się  1171 uczniów  

w 56 oddziałach, a średnia liczba uczniów przypadająca na oddział w szkole wynosiła 20,91, 

przy czym największa liczebność uczniów w oddziale występuje w Szkole Podstawowej Nr 5           

w Strzelinie 25,55 uczniów. 

 Na działalność szkół podstawowych w I półroczu 2010r. wydatkowano środki finansowe 

w wysokości 3.975.410,11 zł, tj. 51,9% planu na bieżące finansowanie pięciu szkół 

podstawowych: 

Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 1.337.384,09 zł, 

Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 1.353.696,73 zł, 

Szkoły Podstawowej w Białym Kościele-    483.773,60 zł, 

Zespołu Szkół w Kuropatniku              -    470.244,41 zł, 

Szkoły Podstawowej w Nieszkowicach  -    330.311,28 zł. 

W ramach wydatków bieżących przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.196.822,86 zł, tj. 50,8 % planu, 

 wydatki na realizację zadań statutowych jednostek 710.979,64 zł, tj.58,7 % planu, 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych 67.607,61, tj. 44,2% planu. 

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkół  największą pozycję 

stanowi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 289.037,00 zł, 

tj.75,0% planu, zakup materiałów i wyposażenia – 158.899,30 zł, tj.50,76 % planu rocznego; 

w kwocie tej największą  pozycję stanowią wydatki na zakup opału – 107.359,80 zł. Na zakup 

energii elektrycznej, wody i gazu w I półroczu br. wydatkowano 148.146,03 zł, zakup 

akcesoriów komputerowych – 17.329,83 zł, na usługi remontowe – 12.378,28 zł, na usługi 

pozostałe – 49.680,33 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich i 

funduszu zdrowotnego wydatkowano 67.607,61 zł. Pozostałe wydatki  w łącznej kwocie 

35.508,87 zł przeznaczono na: zakup pomocy naukowych i książek – 6.605,83 zł, usługi 

medyczne – 721,20 zł, usługi internetowe – 2.374,94 zł, usługi telefonii stacjonarnej – 

6.972,18 zł, podróże krajowe – 2.890,55 zł, podróże służbowe zagraniczne – 2.298,27 zł, 

ubezpieczenia– 8.842,98 zł, szkolenia pracowników – 3.040,00 zł, zakup materiałów 

papierniczych–1.762,92 zł.  

 Z przedstawionych danych wynika, że wydatki płacowe z pochodnymi i dodatkami 

wiejskim i mieszkaniowym, funduszem zdrowotnym oraz odpisem na ZFŚS stanowią kwotę 

3.550.222,42 zł i wynoszą 89,30 % wydatkowanych środków finansowych na bieżące 

utrzymanie szkół. 

Szkoły podstawowe uzyskały, w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Strzelina, dochody własne, 

których są dysponentami. W okresie sprawozdawczym z tytułu dochodów własnych uzyskały 

53.349,15 zł, na plan roczny 54.968,46 zł, natomiast wydatkowano 18.630,77 zł. Główne 

pozycje wydatków stanowią zakupy, tj.:  książek, pomocy naukowych. 

Na zadania inwestycyjne w szkołach podstawowych  wydatkowano w I półroczu 2010 roku 

środki finansowe w wysokości 1.347,84,tj. 0,2% planu na zadania: 

 Modernizacja szkoły i zaplecza w Szkole Podstawowej w Białym Kościele  -697,84 zł 

 Budowa Sali sportowej wraz z kompleksem boisk przy Szkole Podstawowej w  

Białym Kościele – 650,0 zł. 

          Zadania są w trakcie realizacji. Planowane zakończenie robót - II półrocze 2010 roku. 

 

 

 



21 

 

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

 W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie  5 oddziałów przedszkolnych, do których 

uczęszczało 100 dzieci, wydatkowano środki finansowe w wysokości 102.981,76 zł, tj. 43,9 % 

planu, w czterech szkołach podstawowych: 

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 33.407,51 zł, 

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - 23.067,44 zł, 

Zespół Szkół w Kuropatniku -  30.867,14 zł, 

Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach – 15.639,67 zł. 

Wydatki te obejmowały głównie wynagrodzenia i pochodne. Wydatki rzeczowe związane z 

funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych, z uwagi na wspólne media, mieszczą się w 

wydatkach szkół podstawowych. 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola 

 W gminie Strzelin funkcjonuje jedno przedszkole publiczne, które swoją działalność 

prowadzi w formie jednostki budżetowej. Poza tym gmina Strzelin przekazuje dotację na 

funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Strzelinie, Niepublicznego Przedszkola 

przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, Przedszkola Sióstr Św. Józefa we 

Wrocławiu, Punktu Przedszkolnego „Stokrotka”. 

W omawianym okresie średnia liczba zapisanych w przedszkolu publicznym wynosiła 307, 

liczba dzieci finansowanych w przedszkolu „Bajka” wynosiła 100, w Niepublicznym Przedszkolu 

przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie 16, w Przedszkolu Sióstr Św. Józefa we 

Wrocławiu 2 oraz 5 dzieciom sfinansowano pobyt w Punkcie Przedszkolnym „Stokrotka”. 

 Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w Przedszkolu Miejskim w I półroczu br. 

wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 568,55 zł, natomiast  z wydatków w 

dochodach własnych 58,20 zł. 

 W I półroczu 2010r. na realizację zadań w tym rozdziale wydatkowano środki finansowe 

w łącznej kwocie 1.360.843,82 zł, tj. 43,3% planu, w tym na wydatki bieżące 1.360.044,72 zł, 

tj. 47,8% planu i na wydatki majątkowe w kwocie 799,10 zł, tj. 0,3 % planu. 

Wydatki bieżące obejmowały dotacje na zadania własne w wysokości 312.776,63 zł, dla : 

- przedszkola niepublicznego „Bajka”, któremu przekazano dotację w wysokości 

259.818,00 zł, tj.41,86 % planu, 

- przedszkola niepublicznego przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu 

przekazano dotację w wysokości 341.570,88 zł, tj. 43,44 % planu, 

- przedszkola sióstr Św. Józefa we Wrocławiu, któremu przekazano dotację w wysokości 

5.152,10 zł, tj.50,0 % planu, 

W ramach wydatków bieżących finansowano Przedszkole Miejskie, które wydatkowało środki 

finansowe w wysokości 1.047.268,09 zł, na: 

 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 894.025,92 zł,t.j49,1 % planu, 

 wydatki jednostki związane z realizacja zadań statutowych – 152.412,92 zł, tj. 

52,9% planu, 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 829,25 zł, tj. 16,5 % planu. 

W kwocie  152.412,92 zł, największe pozycje stanowią wydatki na zakup energii – 44.881,99 

zł, zakup materiałów  (m.in. do remontu) i wyposażenia, w tym: m.in. kosiarki spalinowej – 

14.068,91 zł, zakup usług pozostałych (komunalne, pocztowe, dozór) – 12.894,44 zł, usługi 

telefonii stacjonarnej – 2.052,23 zł.    

Podobnie jak w szkołach podstawowych, wydatki płacowe (łącznie z odpisem na ZFŚS) w 

Przedszkolu Miejskim stanowią 92,1% wydatków bieżących ogółem, wydatki rzeczowe– 7,9 % 

ogółu wydatków.  

 W ramach dochodów własnych Przedszkole Miejskie uzyskało dochody własne  w 

wysokości 93.320,46 zł, w stosunku do planu rocznego 258.516,96 zł. Wydatki sfinansowane 

dochodami własnymi wyniosły 77.371,96 zł i były przeznaczone głównie na zakup  żywności. 

  

Na wydatki inwestycyjne, tj. na zadanie: 

- Adaptacja budynku po byłym TP S.A. na funkcję oświatowo - kulturalną  

wydatkowano  w I półroczu br. 799,10 zł. 

           Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br. 
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Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 

 Z budżetu gminy Strzelin finansowana jest działalność Niepublicznego Przedszkola 

Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie im. Św. Celestyna  

w Mikoszowie, które obejmuje opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym.  

W I półroczu do przedszkola uczęszczało średnio 6 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 

1.467,58 zł. 

 W I półroczu przekazano na działalność przedszkola dotację w kwocie 52.832,88 zł, tj. 

45,0 % planu.  

 

Rozdział 80110 – Gimnazja 

 W I półroczu 2010 r. z budżetu gminy Strzelin wydatkowano na funkcjonowanie 

gimnazjów środki finansowe w kwocie 2.419.022,78 zł, tj.53,6 % planu, przy czym na wydatki 

bieżące 2.419.022,78 zł, tj. 53,6% planu; na wydatki inwestycyjne nie wydatkowano środków 

finansowych. 

W ramach wydatków bieżących finansowano działalność: 

- gimnazjum SLAVIA, któremu przekazano dotację w wysokości 53.199,05 zł, tj.50,1% 

planu. W I półroczu przekazywano dotację dla 24 uczniów. Dotacja wynosiła 366,89 zł 

na 1 ucznia. 

- trzech gimnazjów – w łącznej kwocie 2.365.823,73 zł, realizując plan roczny  

     w 53,63% w tym: 

                  Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie    694.645,34 zł, 

                       Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 1.505.042,54 zł, 

                        Gimnazjum w Kuropatniku       166.135,85 zł. 

Z kwoty  2.365.823,73 zł przeznaczono na: 

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  1.933.768,48 zł, tj. 52,1 % planu, 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek  420.241,31 zł, tj.62,7 % 

planu, w tym: odpis na ZFŚS – 176.034,0 zł, tj.75% planu oraz na zakup materiałów  i 

wyposażenia 42.931,64 zł , w tym: zakup opału 21.981,11 zł, pomoce naukowe 

3.578,98 zł, zakup energii elektrycznej 40.324,45 zł, woda 4.664,62 zł, gaz 71.815,29 

zł, usługi remontowe 18.236,06 zł, usługi medyczne 2.243,80 zł, usługi pozostałe 

40.100,44 zł, Internet 3.284,61 zł, telefony stacjonarne 3.312,05 zł, delegacje krajowe 

1.366,48 zł, delegacje zagraniczne 2.280,63 zł, ubezpieczenia 4.962,96 zł, szkolenie 

pracowników 220,0 zł, papier do ksera 969,03 zł,  akcesoria komputerowe 3.916,27 zł.  
- W roku szkolnym do Gimnazjów uczęszczało 727  uczniów do 29 oddziałów,  

o średniej  liczebności w oddziałach 25,06 uczniów, przy czym największa liczebność uczniów w 

oddziale występuje w Gimnazjum Nr 2 – 25,27 uczniów. 

Wydatków majątkowych w I półroczu nie poniesiono. 

W I półroczu 2010 r. Gimnazja pozyskały dochody własne w wysokości 161.385,44 zł, na 

planowane 165.397,78 zł,tj.97,57 % planu  z tego: 

Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie 5.543,36 zł, tj. 100,0 % planu, 

Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 155.842,08 zł, tj. 97,49 zł planu. 

Z dochodów własnych sfinansowano wydatki na kwotę 66.921,48 zł, tj. 40,46 % planu, które w 

Gimnazjum Nr 2 przeznaczono, zgodnie z wolą darczyńcy, na nagrody dla najlepszych uczniów, 

wyjazd do teatru, dofinansowano wycieczkę,  zakupiono telewizory i DVD, krzesła, meble do 

gabinety dyrektora, laptop oraz projektor. Ramach pomocy dydaktycznych zakupiono mapę 

układu słonecznego, arkusz kalkulacyjny, układ współrzędnych, płytę „szkoła ratowników. 

Zapłacono za adaptację pomieszczenia na sale do zajęć technicznych. W Gimnazjum Nr 1 

zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, figury geometryczne, wychowanie do życia w rodzinie. 

Zamontowano żaluzje i zapłacono za zajęcia profilaktyczne.  

 

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 

 W I półroczu 2010 r. zrealizowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 467.967,01 zł, 

tj.50,3 % planu. Z kwoty tej przeznaczono na : 

          -   wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  126.690,89 zł, tj.52,4 % planu 

          -   wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek  339.435,53 zł, tj.49,5%  

              planu, 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.840,59 zł, tj. 73,6% planu. 
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W pozostałych wydatkach największą pozycję stanowią: usługi pozostałe 195.546,80 zł, które 

obejmują zakup biletów miesięcznych, wynajem autobusu do dowozu dzieci, dowóz uczniów do 

przedszkola specjalnego w Mikoszowie oraz zakup materiałów i wyposażenia ( materiały do 

remontów autobusów, olej napędowy) 127.707,76 zł. Na usługi remontowe wydatkowano 

5.908,44 zł, ubezpieczenie  samochodów 6.877,67 zł, odpis na ZFŚS  2.853 zł, telefony 

komórkowe 868,40 zł, energię 471,52 zł, podróże służbowe 65,19 zł, ekwiwalent za pranie 

odzieży 1.840,59 zł, fundusz emerytur pomostowych - 956,75 zł.  

Dziennie autobusy szkolne dowożą 1044 uczniów dziennie, w I półroczu przejechano 

autobusami gminy 90 099 km, wynajętym transportem 62.528 km. 

Zespół Oświaty Gminnej z tytułu wynajmu autobusów pozyskał dochody własne  

w  wysokości 13.194,0 zł, w stosunku do założonego planu 30.079,34 zł. Wydatki 

sfinansowanie dochodami własnymi wyniosły 2.116,68 zł.  

 

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 

 Wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej wyniosły 277.109,32 zł, tj. 

49,8 % planu, które były przeznaczone na: 

-   wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 238.199,09 zł, tj. 49,6 % planu, 

-  wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 37.767,69 zł, tj. 51,4% planu, 

-  świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.142,54 zł, tj.45,7% planu. 

W kwocie wydatków 37.767,69 zł znaczącą pozycję stanowią wydatki na usługi pozostałe 

8.247,73 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz papieru do sprzętu drukarskiego 6.204,65zł, 

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.600 zł, akcesoria komputerowe 

3.451,54 zł, usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu – 4.025,24 zł, delegacje 

służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne 3.238,53 zł. 

  

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

 Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, w budżetach organów prowadzących szkoły 

wyodrębnione zostają środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości 1% 

planowanych wydatków rocznych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Na rok 2010 na 

realizację tego zadania wyodrębniono środki finansowe w wysokości 65.000 zł, z czego 

wydatkowano w I półroczu br. 36.214,55 zł, co stanowi  55,7% wykonania planu, z tego : 

Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie 6.016,74 zł, 

Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 4.232,16 zł, 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie 6.006,70 zł, 

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie  9.937,41 zł, 

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 1.861,54 zł, 

Zespół Szkół w Kuropatniku 1.280,0 zł, 

Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach 280,0 zł, 

Przedszkole Miejskie 6.600,0 zł. 

Powyższe środki przeznaczone były  na dofinansowanie do studiów, na kursy, szkolenia, 

konferencje, warsztaty oraz pokrycie kosztów dojazdu na dokształcanie. 

 

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 

 W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 

230.729,16 zł, tj.51,2 % planu, obejmujące płace i pochodne pracowników obsługi                     

w stołówkach szkolnych. Z powyższej kwoty przeznaczono na: 

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 230.729,16 zł, tj. 51,2 % planu, 

Wydatki te realizowano w: 

                Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie – 42.562,54 zł, 

                Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 54.858,89 zł, 

                Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 39.947,40 zł, 

                Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 28.280,93 zł, 

                Zespole Szkół w Kuropatniku – 44.206,09 zł, 

                Szkole Podstawowej w Nieszkowicach – 20.873,31 zł. 
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W I półroczu 2010 r. świetlice szkolne pozyskały dochody własne w wysokości 295.257,51 zł, 

tj.51,58 % planu rocznego, które wydatkowały w kwocie 264.539,34 zł, tj. 46,21 % planu 

rocznego. 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 

 W I półroczu na zadania zaplanowane do realizacji  wydatkowano środki finansowe            

w wysokości 6.289,68 zł , stanowiące 18,0 % planu przeznaczono na organizację  wymiany 

polsko – niemieckiej  uczniów, organizację ferii zimowych, zgodnie z przyjętym 

harmonogramem. Wydatków dokonywano w miarę potrzeb. 

 

W dziale tym w ramach zadań inwestycyjnych zakładano rozpoczęcie prac w okresie letnich 

wakacji. Konsekwencją tego jest to, że wydatki będą wykorzystane w II półroczu 2010 roku, 

zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

 

Dział 851 – OCHRONA  ZDROWIA 

  

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano środki finansowe z budżetu gminy  

w wysokości łącznej 250.852,52 zł, co stanowi  realizację planu rocznego  w 44,8%. 

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: 

 

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 

 W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 82.524,0 zł, tj. 63,5 % planu 

rocznego, w tym na dotacje 82.524,0 zł, tj. 97,1 % planu. Środki te zostały przekazane , po 

rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, dla: 

 Hufca Pracy  4.000 zł, 

 ZHP Łagiewniki  27.600 zł, 

 Stowarzyszenie „Promienie”  8.664zł, 

 Stowarzyszenie „Nasze Szwederowo” 29.960,00 zł, 

 Strzelińskie Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych -12.300 zł, 

zgodnie z Gminnym Programem Zwalczania Narkomanii.  

 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 Zadania ujęte w tym rozdziale realizowane były w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie I półrocza 2010 roku. Wydatki 

zrealizowano w łącznej kwocie 168.328,52 zł, tj. w 58,0 % planu.  

W ramach tej kwoty na  

 dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono kwotę 70.071,00zł, tj.82,4 % 

planu dla: 

               Stowarzyszenia Trzeźwościowe  „Promienie”, 

MGZ Ludowych Zespołów  Sportowych,  

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Nasza Czwórka”, 

TKS „Granit”, 

UKS  „FENIKS”, 

UKS „Tygrysy” 

UKS  „Strzelec” 

Strzelińskie Stowarzyszenie Jazdy Konnej i Przyrody „DRAGON” 

Strzelińskiego Stowarzyszenia „FOOTBAGU”  

Stowarzyszenie „EUROPOLSCY” 

KS „Strzelec” Kuropatnik 

KS „Quick-mix Strzelinianka”.  

Pozostałe wydatki 98.257,52 zł zostały przeznaczone na: 

 zakup usług związanych z realizacją tego Programu; 22.719,87 zł, w tym na: realizację 

na terenie gminy Strzelin programu środowiskowych grup wsparcia i konsultacje z 

młodzieżą w ramach profilaktyki rodzinnej, prowadzenie grup dla osób 

współuzależnionych i rozbudowa środowiska trzeźwościowego,  zakup publikacji i innych 

materiałów na potrzeby GKRPA  
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 dofinansowanie działalności Poradni Odwykowej przy Publicznym Zakładzie Lecznictwa. 

Ambulatoryjnego w Strzelinie - 20.000 zł. 

 wynagrodzenia  członków Komisji, sekretarza GKRPA oraz za wywiady środowiskowe  

łącznie 13.223,90 zł. 

 szkolenie pracownika w zakresie funkcjonowania GKRPA – 4.403,60 zł. 

 pozostała kwota 37.910,15 zł została przeznaczona na utrzymanie Świetlicy 

Środowiskowej      w Strzelinie, przy ul. Pocztowej 3. Do świetlicy uczęszczają dzieci z 

rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu 

alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci maja zapewnioną opiekę ze strony 4 

wychowawców i pomoc ze strony psychologa. Dzieci w świetlicy mają zapewnione 

podwieczorki, warunki do odrabiania lekcji, nauki  i zabawy. W I półroczu było 

zapisanych 32 dzieci, które miały zapewnione podwieczorki, warunki do odrabiania 

lekcji, nauki i zabawy. W świetlicy są organizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dla dzieci autystycznych.   

 

Dział 852 – POMOC  SPOŁECZNA 

  

Wydatki związane z pomocą społeczną zostały zrealizowane w wysokości łącznej 

5.426.610,64 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 49,2%. 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Strzelinie. 

W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania rzeczowe oraz wydatkowano 

środki finansowe: 

 

Rozdział  85202 – Domy pomocy społecznej 

 W okresie od stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. wydatkowano kwotę 201.064,34zł, 

tj. 54,0% planu rocznego  z przeznaczeniem na świadczenie pomocy dla ludzi starszych, 

wymagających całodobowej opieki, w postaci umieszczenia w domu opieki społecznej               

i pokrywania kosztów pobytu.  W okresie I półrocza 2010 roku z terenu naszej gminy 

przebywało w domach pomocy społecznej 21 osób, za które Gmina Strzelin ponosi częściową 

odpłatność. 

 

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

 W I półroczu na działa nie  Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie wydatkowano 4.477,67zł, tj.26,8 % planu. W ramach tej kwoty na: 

dyżur psychologa w w/w Punkcie wydatkowano 3.450 zł, usługi telekomunikacyjne - 303,71 zł, 

czynsz najmu za pomieszczenia i media - 723,96 zł. 

 Punkt czynny jest raz w tygodniu w czwartki. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad 

osobom wymagającym pomocy. 

 

 

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  

                             oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z  

                             ubezpieczenia społecznego  

 W rozdziale tym wydatkowano w omawianym okresie kwotę 2.740.969,09 zł, 

stanowiącą wykonanie planu rocznego w 46,6%. Wydatki zrealizowane były jako zadania 

zlecone i zostały omówione oddzielnie. 

 

 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby  

                             pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  

                              oraz niektóre świadczenia rodzinne 

 W rozdziale tym wydatkowano kwotę 28.834,73 zł, tj. 52,9% planu. Wydatki 

zrealizowane były jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie. 
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Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie  

                              emerytalne i rentowe 

W rozdziale tym wydatkowano łącznie 582.285,47 zł, tj. 60,6% rocznego plany, przy czym na 

wydatki dotyczące zadań własnych przeznaczono kwotę 234.376,98, tj.55,5 % planu, na 

zasiłki okresowe 347.908,49 zł, tj.67,2 % planu. 

Wydatki na zadania własne, tj. na zaspokojenie potrzeb związanych z zakupem żywności, 

odzieży, środków czystości, opału itp. realizowane są w formie pomocy w postaci zasiłków 

celowych. W I półroczu 2010 roku wypłacono zasiłki celowe dla 464 osób, zasiłki celowe 

specjalne na dofinansowanie zakupu leków  dla 136 osób, uregulowano należności za 

schronienie dla 8 osób bezdomnych oraz przyznano zasiłki okresowe w ramach zadań własnych 

dla 37 osób. 

Z pomocy w formie zasiłków okresowych z dotacji przekazywanej z budżetu państwa 

skorzystały 364 rodziny.    

 

 

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 

 Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 

423.157,06 zł, realizując roczny plan w 52,9 %. 

Liczba dodatków mieszkaniowych wyniosła 2256, w tym w: 

- zasobie  gminy                               - 880 

- zasobie spółdzielczym                     - 350 

- zasobach prywatne i wspólnotach    -1026. 

 

 

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 

 Na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych wydatkowano w I półroczu br. 

282.127,01 zł, realizując plan roczny w 53,5%. 

Do tej formy pomocy społecznej  w omawianym okresie uprawnionych było 154 osoby, w tym: 

samotnie gospodarujący - 17 osób, pozostających w rodzinie - 37 osób.  Wypłacono 862 

świadczenia. 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

 W rozdziale tym wykorzystano  na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, łącznie kwotę 790.233,12 zł, tj.47,8% planu 

rocznego, z przeznaczeniem na : 

 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  655.413,40 zł, tj.48,7 % planu, 

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 134.819,72 zł, tj. 44,6%  

Wydatki na  realizację zadań statutowych zostały przeznaczone na :  

1) zakup pieczątek, druków, książek nadawczych, materiałów biurowych, prenumeratę 

czasopism  – 11.369,74 zł, 

2) zakup środków czystości -775,89 zł, 

3) uregulowanie należności za energię – 10.780,96 zł, 

4) uregulowanie należności za badania – 350,00 zł, 

5) zakup usług pozostałych (monitoring, porto, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, 

konserwację i naprawę ksera) – 26.081,86 zł, 

6) regulowanie należności za Internet – 1.088,99 zł, 

7) regulowanie należności za telefon stacjonarny – 3.762,00 zł, 

8) opłacenie należności za centralne ogrzewanie, media – 10.464,60 zł, 

9) delegacje służbowe – 1.174,02 zł, 

10) ubezpieczenie majątku - 933,67 zł, 

11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.002,00 zł, 

12) szkolenie pracowników i podopiecznych  – 19.295,13 zł, 

13) zakup akcesoriów  komputerowych – 2.276,74 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, dodatków 

mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i wydatki dotyczące 

realizacji Projektu Systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, 
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Przeworno i Strzelin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej EFS w ramach POKL 

2007 – 2013. 

     

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze 

 Na usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę 198.666,84 zł, tj.46,7% planu 

rocznego, przy czym na usługi wykonywane jako zadania zlecone, wydatkowano kwotę 

24.320,50 zł, realizując roczny plan w 56,56%, a na zadania własne 174.346,34 zł, tj.45,6% 

planu. 

Zadania własne dotyczyły świadczenia usług opiekuńczych podopiecznym w ich miejscu 

zamieszkania, przez opiekunki domowe. Z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystało 67 

osób. 

Wydatki zrealizowane  jako zadania zlecone zostaną omówione oddzielnie. 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

  W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 174.795,31 zł, realizując plan roczny w 

51,0 %, które przeznaczone zostały na pomoc w postaci posiłków dla dzieci, młodzieży, osób 

starszych, niepełnosprawnych, osób bezrobotnych. Ogółem z pomocy w postaci dożywiania 

zgodnie z Programem  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 607 rodzin, w tym 

korzystających z posiłku - 446 osób i zasiłku celowego - 198 osób.. 

  

 W I półroczu 2010 roku przyznano pomoc 1052 osobom, liczba rodzin wyniosła 736, a 

liczba osób w rodzinach 1711. 

 

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

  

W okresie I półrocza 2010 r. z działu tego wydatkowano łącznie kwotę 149.400 zł, 

realizując roczny plan w 39,6 %. Wydatki na tym poziomie wynikają ze  specyfiki 

realizowanych i finansowanych zadań. 

W poszczególnych rozdziałach wydatki te obejmowały następujące wielkości: 

 

Rozdział 85305 – Żłobki 

 W rozdziale tym przekazano dotację w kwocie 149.400 zł, stanowiącą 45,0% planu, dla 

Żłobka „Bajka”. W I półroczu do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 60 dzieci. Za pobyt 

jednego dziecka w Żłobku gmina przekazuje miesięcznie 415 zł dotacji. 

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 

 W rozdziale tym w okresie I półrocza 2010 roku nie poniesiono wydatków.  

 

 

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

  

Wydatki zrealizowane w tym dziale w łącznej kwocie 362.828,79 zł, realizując roczny 

plan w 64,4%, przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach: 

 

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 

 Z rozdziału tego wydatkowano kwotę 85.996,06 zł, stanowiącą 41,3 % planu rocznego, 

na sfinansowanie utrzymania bieżącego świetlic szkolnych. Powyższa kwota przeznaczona była 

wyłącznie na sfinansowanie płac i pochodnych nauczycieli,  pracowników administracji i obsługi 

zatrudnionych w świetlicach szkolnych: 

1. wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 85.194,87 zł, tj. 41,3% planu, 

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  801,19 zł, tj. 42,2 % planu. 

Na utrzymanie świetlic w poszczególnych szkołach w I półroczu 2010 roku wydatkowano: 

Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie                11.030,61 zł, 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie    36.223,99 zł, 

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie    29.638,50 zł, 

     Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach      9.102,96 zł. 
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Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

 Na zadanie realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 82.286,73 zł, stanowiącą 

58,4 % rocznego planu. Kwotę tę przekazano jako dotację dla  Niepublicznego Przedszkola 

Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie. W I półroczu 

dotację przekazywano dla 43 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosi 308,19 zł miesięcznie. 

 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

 W rozdziale tym na wypłatę stypendium socjalnych, naukowych, sportowych i romskich 

wydatkowano łącznie kwotę 194.546,0 zł, tj.90,6 % rocznego planu, z tego: 

1. wypłacono stypendia naukowe i sportowe w: 

Gimnazjum Nr 1 na łączną kwotę   7.522,00 zł, 

Gimnazjum Nr 2 na łączną kwotę  16.704,00 zł, 

Gimnazjum w Kuropatniku kwotę    2.456,00 zł, 

Slavia w Strzelinie 500,00 zł 

2. wypłacono stypendia romskie  - 3.000 zł, 

3. wypłacono stypendia socjalne na łączną kwotę 163.364,00 zł dla 238 uczniów 7 dzieci 

otrzymało zasiłek szkolny oraz  

4. 1 dziecko otrzymało zasiłek losowy w kwocie 1.000 zł. 

 

 

 

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

  

W okresie I półrocza 2010 r. wydatkowano łączną kwotę 3.422.561,23 zł, realizując 

plan roczny w 26,4%.Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2.026.617,43 zł, tj.41,34 % 

planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1.395.943,80  zł, tj. 17,3 % planu 

rocznego. 

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości: 

 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

 Na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód w okresie sprawozdawczym 

nie wydatkowano środków finansowych z budżetu gminy. 

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 

 W rozdziale tym na realizację zadań w I półroczu  wydatkowano na zadania bieżące 

54.132,04 zł, realizując tym samym plan rozdziału w 9,7 %, a wydatków bieżących w 24,0%, 

na:  

 obsługę selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z terenu gminy Strzelin, zgodnie 

z zawarta umową, 

 dostawę 5000 sztuk zestawów higienicznych 

 obsługę unieszkodliwiania przeterminowanych leków. 

 

 Niższe wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale niż wynika to ze wskaźnika 

upływu czasu wynika z braku dostarczenia faktur przez wykonawców za zrealizowane umowy. 

Umowy z zakresu selektywnej zbiórki odpadów realizowane są na bieżąco, natomiast faktury 

wystawiane sa w cyklu 3-miesięcznym. 

 

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 

 Na oczyszczanie miasta wydatkowano z budżetu gminy 42.519,50 zł, realizując roczny 

plan w 17,0% . 

W ramach oczyszczania miasta Strzelina  wykonywane jest : 

 oczyszczanie ulic i chodników oraz opróżnianie koszy 

 sprzątanie ulic po „Akcji zima” w miejscowości Gęsiniec. 

 

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale, niż wynika to ze wskaźnika upływu czasu, 

wynika z nie dostarczenia faktur za zrealizowane roboty przez wykonawcę. 
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Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  

 W rozdziale tym wydatkowano łączną kwotę 348.917,17 zł, realizując plan roczny w 

14,6 %,w tym na wydatki bieżące 38.236,31  zł tj. 20,2% planu, przeznaczając je na:  

 Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście Strzelin . 

 Montaż urządzeń zabawowych w celu doposażenia placów zabaw na terenie gminy 

Strzelin. 

 Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Strzelina. 

 Realizację zaplanowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, tj. nasadzono 

kwiaty przy pomniku upamiętniającego mieszkańców Gęsińca, którzy zginęli w I wojnie 

światowej oraz zakupiono kosiarkę do koszenia traw w Nowolesiu.  

 

 Na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 310.680,86 zł, tj. 14,1 % 

planu na: 

 Budowę i modernizację wiejskich placów zabaw, etap I – 310.680,86 zł. 

Niższe, niż wynika ze wskaźnika upływu czasu, wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika    

z rozliczenia zadania w III kwartale 2010 roku. 

 

 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 

 W omawianym okresie wydatki bieżące na oświetlenie ulic wyniosły kwotę 631.470,65 

zł tj. 42,8% planu. 

1) Zakup energii – koszty związane z opłatami za zużytą energię elektryczną na oświetlenie 

dróg ulic na terenie miasta i gminy Strzelin. 

2) Konserwacja oświetlenia drogowego – koszty wydatkowane na konserwację                            

i eksploatację oświetlenia drogowego w tym linii będących w eksploatacji EnergiPro           

w Strzelinie oraz linii będących w eksploatacji Gminy Strzelin (wymiana żarówek, 

przeglądy, czystość opraw, naprawy kabli itp.). Wydatki realizowane na podstawie 

zawartych umów z EnergiPro we Wrocławiu oraz Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego K. 

Mordko ze Strzelina. 

3) Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin.                  

 Zakupiono i zamontowano 22 sztuk cyfrowych programatorów astronomicznych 

CPA-4 na terenach wiejskich w celu zmniejszenia kosztów związanych z opłatą za 

oświetlenie drogowych. 

 Zakupiono i wbudowano rury osłonowe KF 110 pod potrzeby planowanej 

przebudowy oświetlenia drogowego przy ul. Okulickiego w Strzelinie. 

 Zakupiono stylową lampę parkową celem wbudowania na skwerze stanowiącym 

własność Gminy. 

Na realizację inwestycji  w I półroczu nie poniesiono wydatków. 

Niższe, niż wynika ze wskaźnika upływu czasu, wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z  

 

Rozdział 90017 – Zakładu Gospodarki komunalnej 

        Na realizację zadań przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie             

w I półroczu wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.289.098,21 zł, tj. 47,8% planu, 

przy czym na wydatki bieżące 1.203.835,27 zł, tj. 46,7 % planu, a na zakupy inwestycyjne 

85.262,94 zł, tj.72,3 % planu. 

Wydatki bieżące przeznaczono na : 

 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 576.024,50 zł, tj. 41,6% planu, 

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 617.129,29 zł, tj. 52,9% planu, 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.681,48 zł, tj. 35,6 % planu. 

Największe  pozycje w kwocie 617.129,29 zł stanowią wydatki na: 

1) Opłatę za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2009 roku, związana ze składowiskiem 

odpadów w Wąwolnicy – 339.601,00 zł. 

2)  zakupy materiałów – 42.955,15 zł, z tego na zakup paliwa wydatkowano kwotę 24.185,81 

zł. Paliwo zostało wykorzystane do transportu i sprzętu związanego z utrzymaniem terenów 

zielonych oraz realizacji innych zleceń. Na zakup materiałów budowlanych wydatkowano 

15.000 zł, które wykorzystano na realizacje zadań statutowych jednostki, jak i również 



30 

 

zadań zlecanych z zewnątrz. W zakresie robót remontowo budowlanych realizacja każdego 

zlecenia wiąże się  z zakupem niezbędnych materiałów. 

3) Zakup energii zamknął się kwotą 86.760,74 zł, z tego: na zakup gazu do celów grzewczych 

w kotłowni w budynku administracyjnym przeznaczono 17.139,92 zł, na zakup wody 

zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, cmentarzu komunalnym oraz w 

szaletach przeznaczono  2.980,00zł, na zakup energii elektrycznej, zużytej w budynku 

administracyjnym, targowisku, w szaletach oraz na cmentarzu komunalnym przeznaczono 

42.302,82zł. 

4) Zakup usług pozostałych – 94.621,93 zł, z tego: 

 na wynajem sprzętu wydatkowano 42.961,60 zł ,z tego przeznaczono: na zapłatę 

usług sprzętowych podczas przyjmowania odpadów oraz prac porządkowych  

20.948,80 zł.  

 kwotę 14.900 zł przeznaczono na przygotowanie tymczasowych terenów 

magazynowych do składowania odpadów inertnych, pochodzących z odzysku, które 

będą wykorzystane podczas rekultywacji zamkniętego składowiska w Wąwolnicy. 

 na pracę sprzętu przy odśnieżaniu terenów i obiektów będących w zarządzie 

CUKiT-u wydatkowano 7.112,80 zł.  

 na pielęgnację drzewostanu na terenach parkowych i terenach zielonych w pasach 

drogowych, zapłaty  II transzę wynagrodzenia za wykonanie nasadzeń drzew 

iglastych na terenie cmentarza komunalnego w Strzelinie wydatkowano 

11.705,51zł. 

 Opłaty licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy - 

5.180,46 zł. 

 Usługi komunalne związane z wywozem nieczystości, oczyszczaniem chodników  

przylegających do administrowanych przez CUK i T nieruchomości - 9.732,70 zł. 

 Usługi bankowe - 1.908,69 zł. 

 Ochrona mienia- dozorowanie i monitorowanie terenu targowiska miejskiego przy 

ul. Okulickiego 9, dozór sprzętu na nowym punkcie przeładunkowym w Wąwolnicy 

- 14.653,42 zł. 

5)  Zakup usług związanych z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi – 3.569,40 zł. 

Usługi specjalistyczne były świadczone przez podmiot posiadający uprawnienia w zakresie 

prowadzenia monitoringu wpływu składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy na 

środowisko naturalne, zgodnie z zatwierdzona przez Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego "Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy”. 

6) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – 23.600zł. 

7) Usługi remontowe obce, głównie na remonty środków transportu i sprzętu jednostki – 

5.643,90 zł. 

8) Usługi medyczne – badania okresowe oraz badania związane z przyjęciem do pracy – 

1.400,00 zł. 

9) Pozostałe wydatki, tj. usługi internetowe(461,90 zł), usługi telefonii komórkowej (1.847,76 

zł), usługi telefonii stacjonarnej (2.635,68 zł), delegacje służbowe (1.672,24 zł), 

ubezpieczenie środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego ( 4.811,67 zł), 

podatek od środków  transportowych (1.979,00 zł), koszty sądowe i komornicze (2.115,93 

zł) szkolenie pracowników (2.114,07  zł), materiały papiernicze(210,56 zł), akcesoria 

komputerowe (1.128,36 zł) – łącznie 18.977,17 zł.  

Wydatki majątkowe w wysokości 1.085.262,94 zł  obejmowały: 

- Zakupy inwestycyjne w kwocie 85.262,94 zł, które przeznaczono  przeznaczono na: 

zakup zamiatarki, ciągnika, kosiarki bijakowej i minikoparki gąsienicowej. 

- Wydatki na objęcie udziałów w ZWiK-u w kwocie 1.000.000,00 zł. 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 

W rozdziale tym wydatkowano  łącznie kwotę 56.423,66 zł realizując plan roczny w 17,3 %, 

przeznaczoną  na wydatki bieżące .  

W ramach wydatków bieżących  realizowano: 

 wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie      

 dokarmiania bezpańskich psów i kotów z terenu gminy, 

 leczenie i uśpienie 3 chorych bezpańskich psów. 
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 Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji i kastracji bezpańskich 

psów i kotów, w ramach podpisanych z przychodnią weterynaryjną umowy.  

 Szczepienia ochronne 39 sztuk  białych kasztanowców metodą iniekcji pnia na terenach 

gminnych w Strzelinie. 

 Wykonanie oznakowania ul. Targowej i przeniesienia znaku  A-7 w Strzelinie. 

  Opłatę przyłączeniową obiektu szaletu miejskiego i kamery monitorującej Ogródek 

Jordanowski. 

 Wykonanie tablic i słupków z nazwami ulic miasta Strzelina.  

Pozostałe zadania bieżące przewidziane do realizacji w tym rozdziale zostaną wykonane w III   

i IV kwartale br. 

 

Niższe, niż wynika ze wskaźnika upływu czasu, wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym 

dziale wynika z wdrożenia do realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:  

1) Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw – etap I; niższe wykonanie niż 

wynika z upływu czasy jest powodem nieterminowego wykonania zadania przez 

wykonawcę. 

2) Budowa i modernizacja placów zabaw – etap II ; realizacja tego zadania będzie 

możliwa po uzyskaniu zapewnienia pozyskania środków pomocowych, co nie nastąpi 

szybciej niż w III kwartale br. 

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczawinie była planowana do realizacji na II 

półrocze 2010 roku z uwagi na to, że cykl realizacji obejmuje dwa lata budżetowe. 

 

 

 

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

               

Na zadania związane z kulturą i sztuką wydatkowano łącznie kwotę 567.620,82 zł, 

realizując plan roczny w 8,2%, przy czym na wydatki bieżące 563.029,55 zł, tj.35 % planu,           

a na wydatki inwestycyjne 4.591,25  zł. 

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości: 

 

Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby 

 W rozdziale tym wydatkowano kwotę 354.664,93 zł, realizując plan roczny 7,8%, przy 

czym na wydatki bieżące 350.182,75 zł, tj.35,60% planu, na wydatki majątkowe 4.482,18 zł, 

tj. 0,1% planu. 

W ramach poniesionych wydatków bieżących w tym rozdziale przekazano dotację            

w wysokości 345.000 zł dla Strzelińskiego Ośrodka Kultury, działającego w formie instytucji 

Kultury. 

  W okresie I półrocza Strzeliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania statutowe 

związane z upowszechnianiem kultury w gminie. Na swoją działalność uzyskał z budżetu gminy 

Strzelin dotację w wysokości 345.000 zł, tj.41,6% planu. Realizując swoje zadania bieżące 

SOK osiągnął przychody ogółem  w wysokości łącznej 361.665,57 zł, tj. 41,6 % planu 

rocznego, przy czym udział dotacji w łącznych przychodach stanowił  95,4 %, a pozostałe 

przychody ( z wynajmu pomieszczeń, sprzętu, wpłaty z tytułu prowadzenia działalności 

handlowej podczas imprez plenerowych, odpłatność za udział w sekcjach, wpłaty pozyskiwane 

od sponsorów)  uzyskano w kwocie 16.665,57 zł, tj. odpowiednio 4,6 %.                                   

W omawianym okresie koszty SOK wyniosły łącznie kwotę 422.604,91 zł i stanowiły 48,6% 

planu, przy czym na : 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 229.288,91 zł, tj. 51,2% planu 

- pozostałe koszty 193.316 zł tj. 45,8% planu.  

W kosztach pozostałych największe pozycje stanowiły: materiały i wyposażenie - w tym m.in. 

zakup opału, materiały do działalności merytorycznej, na potrzeby sekcji zainteresowań,;  

pozostałe usługi, w tym: usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, ppoż., artystyczne, 

ubezpieczenia sprzętu, szkolenia; działalność merytoryczna, w tym imprezy, wernisaże, 

koncerty, spotkania literackie, konkursy, turnieje itp. utrzymanie Orkiestry Dętej.  
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Uzasadnienie mniejszych, niż wynikające z upływu czasu wydatków wynika z realizacji 

sezonowych, wakacyjnych imprez plenerowych, a także z komasacji środków niezbędnych do 

przeprowadzenia imprez masowych : Lato ze Strzelcem, Dożynek  i Święta Miasta. 

  Pozostałe wydatki w kwocie 5.182,75 zł przeznaczone były na: 

 Realizację przedsięwzięć  w ramach funduszu sołeckiego, tj. na remont świetlicy                                  

w postaci wymiany stolarki okiennej w Szczodrowicach. 

 Opracowanie dokumentacji dotyczącej remontów świetlic wiejskich potrzebnej do 

wniosku o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. 

W ramach wydatków majątkowych, kwotę 4.482,18 zł wydatkowano na realizację zadań 

inwestycyjnych: 

- Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszkowicach 2.652,18 zł, 

- Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury – etap I – 1.830,00 zł. 

 

 

Rozdział 92116 – Biblioteki 

 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy 

w wysokości 210.000 zł, tj. 47,7 % planu.  

Realizując swoje zadania statutowe, obejmujące rozwijanie i zaspokajanie potrzeb 

czytelniczych mieszkańców gminy Strzelin, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu 

2010 roku uzyskała przychody własne w wysokości 226.506,07 zł, realizując plan w 49,5%, 

przy czym wpływy z usług, kar za nieterminowe zwroty książek uzyskano w wysokości 

16.506,07 zł, tj. 91,3 % planu. Jak z powyższego wynika, podstawą przychodów instytucji 

kultury  stanowi dotacja od Gminy Strzelin, która w odniesieniu do dochodów własnych               

w I półroczu br.  stanowi 99,3 % przychodów. Biblioteka pozyskała również dary w postaci 

książek na kwotę 3.576,39 zł. Koszty bieżące zostały zrealizowane w wysokości 221.269,73 zł, 

tj.48,3% planu, przy czym wydatkowano na: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 158.031,9 zł, tj. 42,6% planu, 

- pozostałe koszty bieżące 63.237,83 zł, tj.72,4% planu. 

W ramach pozostałych kosztów, poniesiono wydatki na: zakup materiałów biurowych, 

bibliotecznych sprzęt meblowy, działalność merytoryczną (punkty biblioteczne, spotkania 

literackie, konkursy), bieżącą działalność, tj.  energię, usługi telekomunikacyjne, delegacje 

służbowe, świadczenia urlopowe, akcesoria komputerowe. 

 

 

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

 Na wydatki bieżące  związane z ochroną i konserwacją zabytków, wydatkowano kwotę 

2.036,67 zł, realizując roczny plan w 0,1%.  

 W ramach tej kwoty wykonano  

     Na wydatki majątkowe wydatkowano 109,07 zł na zadanie inwestycyjne: 

 Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie 

W I półroczu 2010 roku w dziale tym  nie wykorzystano środków finansowych na 

realizację zadań zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych, gdyż wdrożenie ich do realizacji 

zaplanowano na III kwartał 2010 roku. 

 

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność  

  Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale, na przedsięwzięcia w ramach funduszu 

sołeckiego w I półroczu wydatkowano 919,22 zł, tj. 4,2 % planu rocznego. 

W ramach tych wydatków zorganizowano spotkania integracyjne  z okazji Dnia Dziecka                  

w Gęsińcu i w Krzepicach. 

 

 Najbardziej kosztowne zadanie w tym dziale, które rzutuje na wydatki inwestycyjne 

całego budżetu, to: Rozbudowa zaplecza  SOK-u etap I. Umowa od dofinansowanie tego 

zadania została podpisana dopiero w II półroczu br. z przyczyn, na  które Gmina nie miała 

wpływu. W związku z tym zadanie będzie wdrożone w II półroczu.   
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Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT  

  

 Na kulturę fizyczną i sport wydatkowano z budżetu gminy kwotę łączną  855.033,75 zł, 

co stanowiło 38,0  % planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 

824.129,56 zł, tj. 43,8% planu, a na wydatki inwestycyjne kwotę 30.904,19 tj. 8,4% planu.  

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące: 

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 

 Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zrealizowano w I półroczu w wysokości 

13.374,24 zł, tj.5,1% planu, w tym: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 11.620,76zł, tj. 

6,1% planu oraz  na realizację zadania  inwestycyjnego: 

-  Budowa boiska sportowego do piłki nożnej dla LZS w Białym Kościele – 1.753,48 zł. 

    Opracowano dokumentację techniczna. Zadanie zostało rozliczone  w II  półroczu. 

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 

 W I półroczu 2010 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie zrealizował wydatki             

w wysokości 630.215,51 zł, tj.42,7% planu rocznego, przy czym na: 

wydatki bieżące  601.064,0 zł, tj. 51,0 % planu, w tym na: 

 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  372.518,91 zł, tj.48,9% planu, 

 wydatki związane z działalnością statutową jednostki 228.545,89 zł, tj.55,0 % 

planu. 

W wydatkach związanych z działalnością statutową jednostki największą pozycję stanowią  

wydatki związane z: 

 zakupem energii 91.276,47 zł, w tym: na  energię  elektryczną wydatkowano  

               44.644,00 zł,  na gaz ziemny – 42.031,88 zł, na zakup wody – 4.600,59 zł, 

 zakupem  materiałów i wyposażenia – 72.455,01 zł, w tym między innymi na: zakup 

paliw płynnych 10.167,00  zł, opału – 4.331,00 zł, materiałów do remontów– 

11.213,00 zł, zakup części zamiennych do ciągnika, kosiarek, lublinka – 5.202,00 zł, 

pościeli - 5.200,0 zł, lodówki,  żaglówkę, kosiarkę rotacyjną, środków czystości,  

 zakupem  usług pozostałych, tj. usług komunalnych, ochroną obiektów, konserwacją 

boiska „Orlik”, dozoru technicznego basenu, usługami bhp. I ppoż.– 31.533,08 zł, 

 usługami Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 5.583,34 zł, 

 -delegacjami służbowymi krajowymi i zagranicznymi –3.731,36 zł, 

 opłatami i składkami na ubezpieczenie środków transportu, budynków, wpisowe na 

zawody– 7.730,97  zł, 

 odpis na zakładowy  fundusz świadczeń socjalnych - 14.171 zł, 

 zakup materiałów papierniczych, komputerowych , programów  - 981,59 zł, 

 szkoleniami pracowników – 1.083,07 zł. 

wydatki majątkowe  29.150,71zł, tj. 9,7 % planu, które przeznaczono na zakupy 

inwestycyjne. 

 

  

Rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

 W tym rozdziale wydatkowano środki finansowe w wysokości 211.444,00 zł, realizując 

plan roczny w 41,5 %. Środki te przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

organizację imprez sportowych o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim w formie 

dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych.  

W I półroczu przekazano dotacje  w kwocie 204.000 zł dla następujących podmiotów: 

- TKS „GRANIT”                            36.000 zł, 

- M-G Z LZS w Strzelinie               36.000 zł, 

- PTTK Strzelin                             10.000 zł, 

- UKS „Tygrysy”                            30.000 zł, 

- KS Quick-mix Strzelinianka          50.000 zł, 

- KS STRZELEC                             25.000 zł, 

- Strzelińskie Stow. „FOOTBAGU”     5.000 zł, 

- UKS STRZELEC Kuropatnik           10.000 zł, 

- Powiatowe Zrzeszenie LZS             2.000 zł. 
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Środki te przekazane zostały na podstawie zawartych umów w wyniku rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert na realizację  w/w zadań. Przekazano również środki finansowe dla 

Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych we Wrocławiu w wysokości 

7.444,00zł, które przeznaczone są na wsparcie funduszu  animatora sportu . 

 

 

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STRZELIN W 2010 roku. 

      Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2010  roku przedstawiono  

w załączniku nr 5 do niniejszej informacji. 

 

Przychody : 

 Za okres I półrocza przychody budżetu zostały wykonane w łącznej wysokości 

2.219.536,90 zł, co stanowiło  8,52 % planu rocznego i obejmują następujące pozycje: 

 

§ 955 – Inne źródła  

 Środki w kwocie 2.219.536,90 zł stanowią nadwyżkę – wolne środki  jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych. 

 

Rozchody: 

 Za okres I półrocza 2010 r. rozchody budżetowe wykonano w wysokości 488.912 zł, co 

stanowiło 34,4 % planu rocznego. Rozchody obejmują następujące pozycje: 

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i  kredytów 

 Spłaty zaciągniętych przez gminę Strzelin kredytów w latach poprzednich  

w łącznej kwocie 444.912 zł, obejmowały następujące wielkości: 

 Bank Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu – kwota 164.800 zł, 

 PKO BP S.A we Wrocławiu – kwota 280.000 zł. 

 Spłaty zaciągniętych przez Gminę Strzelin pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w I półroczu 2010 roku wyniosły kwotę                     

44.112 zł. 

 

 

 

4. INFORMACJA Z  WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

W I półroczu 2010 roku 

  

W roku 2010 uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XXIX/351/10  z dnia 26 stycznia 2010 

roku na wydatki majątkowe zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 

37.632.269,00zł. 

W wyniku dokonanych korekt budżetu gminy Strzelin w ciągu roku (według stanu na dzień 

30.06.2010 r.) na wydatki majątkowe  zaplanowano kwotę 38.159.097 zł, łączne wykonanie 

tych wydatków wynosi 4.502.864,99 zł, tj. zł, tj.11,8 % planu, z czego na zaplanowane 

zadania inwestycyjne w wysokości 35.642.097 zł, wykorzystano 3.495.864,99 zł, tj.9,8% 

planu rocznego. 

Wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu gminy Strzelin (załączniki nr 9          

i nr 10) w omawianym okresie przedstawia się następująco: 

 

Dział 600 Transport i łączność 

Na realizację  zadań inwestycyjnych  w dziedzinie transportu zaplanowano  środki 

finansowe w wysokości 6.830.139 zł, wykorzystano w kwocie  662.729,99 zł, tj. 9,7%, w 

następujących rozdziałach: 

 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

Zaplanowano środki finansowe, jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Strzelinie,  

w wysokości 200.000 zł na realizację zadania: 

 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 30120 w miejscowości  

   Karszów. 
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   Gmina nie przekazała środków finansowych do Starostwa Powiatowego, gdyż nie  

   podpisano stosownej umowy regulującej sposób przekazania i rozliczenia dotacji. 

 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 

     Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.367.139,00 zł w I półroczu 2010 roku zostały  

     wykorzystane w wysokości 541.221,25 zł, tj. 8,5% planu, na niżej wymienione zadania:  

1. Przebudowa ulicy Okulickiego w Strzelinie 

    Zaplanowane środki finansowe w kwocie 1 100 000,00 zł.  

    Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. 

2. Remont chodnika w ulicy Kościelnej wraz z oświetleniem ulicznym 

     Zaplanowane środki finansowe 148 000,0ozł, w I półroczu wydatkowano 118 704,79 zł. 

     Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji. W ramach zadania wykonano: chodnik z    

     kostki kamiennej o łącznej powierzchni 203,00 m2; linię kablową o długości 230 mb;  

     montaż 6 szt. słupów stylowych wraz z oprawami.  

 Budowa zatoki autobusowej w Kazanowie 

    Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł, wydatkowano 73 249,68 zł. 

    Zadanie zostało zrealizowane. 

3. Montaż dwóch wiat przystankowych w Strzelinie: przy ul. Wojska Polskiego i ul.  

Ząbkowickiej 

      Zaplanowano środki finansowe w kwocie  11 000,00 zł. 

     Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2010. 

4. Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do WSSE Podstrefa  

     Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w  

      Strzelinie. 

      Zaplanowano środki finansowe w kwocie 122.646 zł, wykorzystano 45,204,66 zł. 

      Generalnie zakończono ulicę Glinianą i przekazano do eksploatacji; w II półroczu będzie  

     realizowany rów odwadniający drogę na odcinku od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ulicy  

     Wita Stwosza (II etap) o wartości robót 50 000,00 zł. 

     Zadanie jest dofinansowywane ze środków UE w ramach RPO WD. 

5. Modernizacja ul. Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnie  

     turystycznie o znaczeniu regionalnym. 

     Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000 zł. 

     Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2011 roku. Przewidywane wydatki w 2010 roku  

     dotyczą aktualizacji dokumentacji (kosztorys inwestorski) w celu ogłoszenia przetargu na  

     wyłonienie wykonawcy. 

6. Przebudowa ul. Piłsudskiego w Strzelinie 

     Zaplanowano środki finansowe  w kwocie 4 152 493,00 zł.      

    Zadanie w trakcie realizacji; przewidywane zakończenie w II półroczu 2010. 

7. Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie. 

     Zaplanowano środki finansowe w kwocie 225.000 zł, wykorzystano 224.762,12 zł. 

     Zadanie  zakończono i przekazano do eksploatacji. W ramach zadania wykonano: parking o  

    nawierzchni z betonowych płyt ażurowych wypełnionych humusem o długości 320 mb i  

    powierzchni 1600 m2. 

8. Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Strzelinie 

     Zaplanowano środki finansowe w kwocie 451 000,00zł, wydatkowano 51 240,00 zł. 

     Opracowano dokumentacje techniczną. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2010. 

9. Budowa ulicy Krzywoustego w Strzelinie. 

     Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000 zł, z czego wydatkowano 28.060 zł. 

    Opracowano dokumentacje techniczną. 

10. Przebudowa ulicy Górniczej w Strzelinie. 

       Zaplanowano środki finansowe w kwocie 17.000 zł. 

      Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. 

 

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania: 

1. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przedłużenie ulicy Górzystej w  

kierunku Gościęcic 
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     Zaplanowano środki finansowe w kwocie 263 000,00zł, wykorzystano 121 508,74 zł. 

     Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji. W ramach zadania wykonano: jezdnię  

    oraz wjazdy z mieszanki mineralno-asfaltowej o długości 0,600 km i szerokości 4,0 mb,  

    łączna powierzchnia jezdni oraz wjazdów – 2,692 m2. 

 

 

 

Dział 630 Turystyka 

Na zadania przewidziane w roku 2010 w zakresie turystyki zaplanowano środki finansowe    

w wysokości 12.359.275  zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 1.833.580,82zł, 

tj.14,8% planu na realizacje zadań w następujących rozdziałach: 

 

Rozdział 63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  

     Zaplanowane środki finansowe w wysokości 62.071,00 zł  zostały w I półroczu  

     wykorzystane w wysokości 61.103,14  zł, tj. 98,4 % planu, na:  

    Zagospodarowanie polsko-czeskiego szlaku rowerowego Wzgórz  

    Strzelińskich. 

    Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji. W ramach zadania wykonano: roboty  

    budowlane polegające na remoncie tarasu widokowego oraz schodów zewnętrznych wieży  

    ciśnień wraz zagospodarowaniem terenu wokół wieży na dz. nr 321 AM 1 w Gościęcicach;      

    4 szt. konstrukcji tablic informacyjnych dwustronnych; 8 szt. tablic informacyjnych; 500 szt.  

     map turystycznych. 

 

Rozdział 63095 - Pozostała działalność 

   Zaplanowane środki finansowe w kwocie 12.297.204,00 zł zostały wykorzystane w wysokości  

   1.772.477,68 zł na: 

   Budowę krytej pływalni w Strzelinie. 

   Zadanie jest w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie zadania w II półroczu 2010  

   roku. Stan zaawansowania rzeczowego jest większy, niż zaawansowanie finansowe, z uwagi  

   na stosunkowo długi okres płatności faktur wykonawcy, jak również procedurę uzgadniania  

   dokumentów pomiędzy wykonawcą a inżynierem kontraktu. 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

W ramach tego działu zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki 

mieszkaniowej w rozdziale: 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i mieszkaniami 

   Zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.550.000 zł,  w I półroczu br. wykorzystano           

   w kwocie  359.366,01 zł , tj. 23,2% na niżej wymienione zadania: 

          

1. Osiedle Na Skarpie w Strzelinie  

   Zaplanowane zostały środki w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w wysokości  

   61.616,10 zł.  

   Zadanie w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie w II półroczu 2010 roku. 

2. Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gęsińcu ul.  

    Orzechowa i ul. Sosnowa. 

     Zaplanowano środki finansowe  w wysokości 850.000 zł , z których wykorzystano  

    297.738,56 zł 

    Zadanie, sieć wodociągowa jest  w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie w II  

    półroczu 2010 roku. 

3. Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta                         

i   gminy Strzelin. 

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000 zł. 

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2010 roku. 

4. Budowa budynku socjalnego. 

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 400.000 zł wykorzystano w wysokości 11,35 zł. 

     Opracowano dokumentacje techniczną; rozpoczęcie zadania uzależnione jest od pozyskania  
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     środków finansowych zewnętrznych; przewidywany nabór wniosków do tzw. Funduszu  

     Dopłat będzie miało miejsce we wrześniu 2010. Z uwagi na to, że rozpatrzenie wniosków  

     będzie miało miejsce w IV kwartale 2010 roku, to zakres robót, które będziemy mogli  

     wykonać będzie stosunkowo niewielki i najprawdopodobniej ograniczy się do wykonania  

     fundamentów. Rozpoczęcie robót uwarunkowane jest uzyskaniem zewnętrznych źródeł  

     finansowania.  

 

 

Dział 750 Administracja publiczna 

Na zadania przewidziane z zakresu administracji zaplanowano środki finansowe w wysokości 

532.179 zł, z czego wykorzystano 14.137,00 zł, tj.2,6% planu na realizacje zadań w 

następujących rozdziałach: 

 

Rozdział 75023 Urzędy gmin 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 523.320 zł zostały wykorzystane w kwocie 

7.137,00 zł, tj.1,4% planu, zrealizowano następujący zakres rzeczowy: 

1. Informatyzacja Urzędów szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z     

    powiatu strzelińskiego, dzierżoniowskiego oraz ząbkowickiego 

   Zaplanowano środki finansowe w wysokości 516 020 zł.   

   Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2010. 

2. Zakupy inwestycyjne 

   Zaplanowane wydatki w wysokości 7 300,00 zł wykonano w kwocie  7 137,00 zł. 

   Zadanie zrealizowano. W ramach zadania zakupiono urządzenie klimatyzacyjne marki  

   FUJITSU do pokoju serwerowni. 

 

Rozdział 75095 Pozostała działalność  

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.859 zł 

zostały wykorzystane w wysokości 7.000 zł, tj. 79% planu na zadania: 

1.Objęcie udziałów w Spółce: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. 

    Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.000 zł zostały wykorzystane z w całości na  

   objęcie udziałów w spółce ARAW. 

2.Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Związku  

   Międzygminnego Slęza-Oława. 

    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.859 zł. 

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

     Na zadania przewidziane z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej  

     zaplanowane środki finansowe w wysokości  686.200 zł, z czego wykorzystano                      

     w kwocie 20.606.00  zł, tj. 3,0 % planu na realizację zadań w rozdziałach: 

 

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji 

      Zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.000 zł na; 

     Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Powiatową Policji                      

      w Strzelinie. 

     Środki finansowe na dofinansowanie zakupu samochodu zostały przekazane na Fundusz  

     Wsparcia Policji w miesiącu lipcu 2010 roku.  

 

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

     Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.500 zł na: 

    Dofinansowanie zakupu rozpieraczy hydraulicznych z osprzętem  dla Komendy  

     Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie. 

     Środki finansowe na  dofinansowanie zakupu rozpieraczy hydraulicznych zostały przekazane  

    w miesiącu sierpniu 2010 roku.  

 

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 

     Zaplanowane  środki finansowe w kwocie 825.000 zł, wykorzystano w wysokości  
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     179.639,99 zł, tj. 21,8 % planu na następujące zadania: 

1.Budowa remizy dla Ochotniczej  Straży Pożarnej w Kuropatniku. 

    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 750.000 zł, wykorzystano w wysokości   

    179.639,99 zł. 

    Zadanie jest zakończone w I półroczu, przewidywane rozliczenie finansowe  zadania  

    w III kwartale 2010 r. 

2.Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Nieszkowicach i OSP w Nowolesiu. 

   Zaplanowano środki finansowe w wysokości 75.000 zł. 

   Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2010 roku. 

    

Dział 75414 – Obrona cywilna  

Zaplanowana kwota 20.000 zł została wydatkowana w wysokości 19.825,00 zł tj.99,1% planu 

na: 

1.Montaż syreny alarmowej na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

   w Ludowie Polskim. 

    Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.000 zł zostały wykorzystane w  

    kwocie 12.993,00 zł. 

   Zamontowano nową syrenę alarmową i włączono w scentralizowany system  

   ostrzegania i alarmowania ludności Strzelina. 

2. Montaż stacji bazowej selektywnego alarmowania i ostrzegania ludności 

     Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.000 zł wykorzystano w kwocie 6.832,00 zł. 

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie 

    Na zadania przewidziane w roku 2010 w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano środki  

    finansowe w wysokości 2.632.410 zł, z czego wykorzystano środki  w wysokości 2.146,94 zł   

    na realizację niżej wymienionych zadań w rozdziałach:  

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

    Na realizacje zadań w tym rozdziale zaplanowane środki finansowe w wysokości 644.000 zł,  

    wydatkowano w wysokości 1.347,84zł  na zadania:  

1.Modernizacja szkoły i zaplecza w Szkole Podstawowej w Białym Kościele. 

    Zaplanowane wydatki na kwotę 450.000 zł, zrealizowano w kwocie 697,84 zł. 

    Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowano zakończenie robót w III kwartale 2010 roku.  

2.Budowa Sali sportowej wraz z kompleksem boisk ORLIK 2012 przy Szkole  

   Podstawowej w Białym Kościele. 

     Zaplanowana została kwota 60.000 zł, z czego wykorzystano 650,00 zł. 

     Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie robót w II półroczu 2010 roku. 

3.Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie na pracownię          

   przyrodniczą 

    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 74 000,00zł.   

   Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2010. 

4.Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 

   Zaplanowano  wydatki w wysokości 60 000,00zł. 

   Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2010. 

 

Rozdział 80104  Przedszkola 

    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 300.000 zł, wykorzystano w wysokości 799,10zł  

   na: 

   Adaptację budynku po byłym TP S.A. na funkcję oświatowo-kulturalną 

   Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2010. 

Rozdział 80110 Gimnazja 

    Zaplanowano wydatki na kwotę  1.688.410 zł na zadanie: 

    Modernizację kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie. 

    Zadanie uzyskało dofinansowanie zewnętrzne i będzie realizowane w II półroczu 2010. 
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Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

   Na zadania przewidziane w roku 2010 w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony  

  środowiska zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.561.800 zł, z czego wykorzystano  

  środki w wysokości 1.395.943,80 zł, tj.21,3% planu na realizację następujących zadań           

  w rozdziałach:  

 

Rozdział 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

   Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowana została kwota 2.750.000 zł,                    

   na zadania: 

1. Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni  

     ścieków w Chociwelu – opracowanie dokumentacji technicznej.                   

     Zadanie jest w trakcie realizacji; przewidywane zakończenie w II półroczu 2010. Trudność     

     w realizacji zadania polega na nie wywiązaniu się firmy Wasserunion z terminowej realizacji  

     przedmiotu umowy. Gmina Strzelin wyznaczyła termin ostatecznego zakończenia robót na  

     lipiec 2010. Po tym terminie jeżeli nie będzie wykonane zadanie, zostanie wypowiedziana  

     umowa. Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne. Nie wykluczamy, że finał sprawy  

     będzie miał miejsce przed sądem.       

2. Budowa sieci wodociągowej w Gościęcicach 

    Zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 150.000 zł. 

    Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2010. Opóźnienie w realizacji zadania wynika z  

    przyczyn terenowo-prawnych. Część właścicieli gruntów, przez które ma przebiegać  

    wodociąg nie wyraża zgody na jego lokalizację. 

3.Budowa kanalizacji deszczowej III etap ul. Oławska w Strzelinie. 

   Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 250.000 zł.      

   Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2010. 

3.Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin. 

   Zaplanowane zostały środki w wysokości 2.000.000,0 zł. 

   Zadanie uzyskało dofinansowanie z funduszy zewnętrznych i będzie realizowane w II  

   półroczu 2010. 

 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 

   Zaplanowano środki finansowe w wysokości 331.800 zł na następujące zadania: 

1.System gospodarki odpadami Ślęza – Oława – opracowanie dokumentacji (udział  

   gminy). 

    Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 251.800 zł. 

   Wniosek o dofinansowanie „Systemu gospodarki odpadami Ślęza – Oława” jest w kolejnej  

   fazie rozpatrywania  w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

2. Rekultywacja kwatery składowania Nr 1 i Nr 2 w Wąwolnicy - etap I 

   Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł.  

3.Przebudowa zbiornika ppoż. w Kuropatniku 

   Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 40 000,00zł.  

 

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

   Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.200.000 zł zostały wykorzystane w wysokości  

   310.680,86 zł, tj. 14,1% planu, na realizację zadań: 

1. Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw – etap I. 

    Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1.100.000 zł, które w I półroczu  

   wydatkowano w wysokości 310.680,86 zł, tj.28,2% planu. 

    Zadanie uzyskało dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.  

    Obecnie jest w trakcie realizacji; przewidywane zakończenie w II półroczu 2010. W ramach  

    zadania wykonane są place zabaw w miejscowościach: Biedrzychów, Bierzyn, Dankowice,  

    Dębniki, Gębice, Głęboka, Gościęcice, Kazanów, Kuropatnik, Mikoszów, Muchowiec, Pęcz,  

    Piotrowice, Strzegów, Szczawin, Trześnia, Żeleźnik.  

2.Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw – etap II. 

   Zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.100.000 zł. 

   Opracowano dokumentację techniczną. Planowany termin złożenia wniosku                              

   o dofinansowanie: lipiec 2010. 
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Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

    Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości  162.000 zł na realizację zadań:            

1.Budowa  oświetlenia drogowego w ul. Wojska Polskiego oraz ul. Dzierżoniowskiej 

    w Strzelinie. 

    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 62.000 zł. 

    Zadanie w trakcie realizacji; przewidywane zakończenie w II półroczu 2010. Na opóźnienie  

    realizacji zadania wpływa opóźnienie robót, związanych z budową drogi oraz kanalizacji  

    sanitarnej, na które Gmina Strzelin nie ma bezpośredniego wpływu. 

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Wrocławskiej i ul. Wolności. 

    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 100.000 zł. 

    Trwają negocjacje z Energią Pro. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2010. 

 

Rozdział 90017  Zakłady gospodarki komunalnej 

     Zaplanowane środki finansowe w kwocie 2.628.000 zostały wykorzystane                         

    w kwocie 1.085.262,94 zł, tj. 41,3% planu, na realizacje niżej wymienionych zadań: 

1. Zakupy inwestycyjne. 

     Zaplanowane środki finansowe w wysokości 118.000 zł zostały wykorzystane        

     w kwocie 85.262,94 zł, tj.72,3%. 

     W I półroczu 2010 roku zakupiono: zamiatarkę, ciągnik, kosiarkę bijakową i minikoparkę. 

2.Objęcie udziałów w Spółce ZWiK w Strzelinie 

    Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.510.000 zł zostały wykorzystane w wysokości  

   1.000.000 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana spółce ZWiK w II półroczu 2010 r.  

 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.937.794 zł, na realizację zadań w zakresie  

    kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w następujących rozdziałach: 

     

Rozdział 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

   Zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.580.000,00 zł na zadania: 

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszkowicach 

    Zaplanowane zostały środki w wysokości 570.000 zł, wydatkowano w okresie  

   sprawozdawczym w wysokości 2.652,18 zł, tj. 0,5% planu. 

   Zadanie posiada przygotowaną dokumentację techniczną. Pozyskano dofinansowanie  

   z funduszy zewnętrznych. Planowana realizacja: II półrocze 2010. 

2. Przebudowa świetlicy  wiejskiej w miejscowości  Pławna wraz z placem zabaw 

   Zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł. 

   Inwestorem zadania jest SOK Strzelin. Zadanie zrealizowano - płatności w II półroczu 2010.  

     W ramach zadania wykonano plac zabaw.  

3.Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury – etap I. 

   Zaplanowane środki w wysokości 2.700.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 1.830 zł ,  

   tj. 0,7% planu. 

   Zadanie uzyskało dofinansowanie z funduszy zewnętrznych i będzie realizowane w II  

   półroczu 2010; przewidywane zakończenie zadania: rok 2011. 

4. Budowa świetlicy wiejskiej w Dębnikach 

    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 270 000 zł. Wykonano następujący zakres  

    rzeczowy: opracowano dokumentację techniczną. Rozpoczęcie robót nastąpi po uzyskaniu  

    potwierdzenia otrzymania środków pomocowych zewnętrznych. Planowany termin złożenia  

    wniosku o dofinansowanie: lipiec 2010. 

 

Rozdział 92120  Ochrona i konserwacja zabytków 

  Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1.357.794  zł, z czego wykorzystano  

  środki w kwocie 109,07 zł na realizację zadania: 

   Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą w Strzelinie etap I 

   Zadanie uzyskało dofinansowanie z funduszy zewnętrznych i  będzie realizowane w II  

   półroczu 2010; przewidywane zakończenie rok 2011. 
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Dział 926  Kultura fizyczna i sport 

    Zaplanowane środki finansowe na realizacje zadań inwestycyjnych w zakresie kultury  

   fizycznej i sportu w wysokości 369.000 zł, zostały wykorzystane w wysokości  

   30.904,19 zł, tj.8,4% planu, na realizację następującego zakresu rzeczowego:  

 

Rozdział 92601  Obiekty sportowe 

   Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w wysokości  

   1.753,48 zł  na: 

   Budowę boiska sportowego do piłki nożnej dla LZS w Białym Kościele. 

   Zaplanowano środki w wysokości 70.000 zł, z czego wykorzystano 1.753,48 zł. 

   W ramach zadania opracowano dokumentacje techniczną.  

   Wydatki z tego tytułu poniesione będą w II półroczu 2010. Przewiduje się pozyskanie  

   dofinansowania zadania z funduszy zewnętrznych. Planowana realizacja: rok 2011. 

 

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej   

   Zaplanowane środki finansowe w wysokości 299.000 zł zostały w okresie sprawozdawczym 

wykorzystane w wysokości 29.150,71 zł na zadania:  

1.Renowacja płyty na  Stadionie Głównym w Strzelinie przy ul. Okrzei 14. 

    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 110.000 zł.     

2.Zakupy inwestycyjne 

    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 189.000,00 zł, wykorzystano 29.150,71  zł,  

    tj.12,6% planu. 

    Zakupiono traktor, podest drewniany dla sekcji podnoszenia ciężarów oraz  siedziska na  

    stadion przy ul. Staromiejskiej 64 . 

 

 

 

 

 

 

5 . WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY ZE ŚRODKÓW  

      FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 

      W załączniku nr 11 przedstawiono realizację wydatków na projekty i programy  

     w ramach funduszy strukturalnych za I półrocze 2010 roku. 

      W omawianym okresie Gmina Strzelin realizowała cztery  projekty w ramach  

     Regionalnego Programu Operacyjnego, jeden projekt w ramach Europejskiej Współpracy  

     Terytorialnej, jeden projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i jeden  

     program w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

     Wydatki na te projekt w I półroczu wyniosły 2.261.417,05 zł. W ramach tych  

     wydatków sfinansowano : 

     W dziale 600 – Transport i łączność 

      Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 

      Projekt: Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do Wałbrzyskiej  

                    Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Strzelin oraz strefy  

                    aktywności Gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie. 

      plan na 2010 rok:  122.646 zł,  w tym:   środki własne            82.582,00zł 

                                                             środki z budżetu UE    40.064,00zł. 

     Wykonanie : 45.204,66 zł. 

     Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – III  

     kwartał 2010 r. 

     Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

     Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. 

      

     W dziale 630 – Turystyka 

      Rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 

      Projekt: Zagospodarowanie polsko-czeskiego szlaku rowerowego Wzgórz  

                    Strzelińskich 
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      Plan na rok 2010 – 62.071 zł , w tym: środki własne          -  40.411,00 zł, 

                                                          środki z budżetu UE  -  21.660,00 zł. 

     Wykonanie: 61.103,14 zł. 

     Zadanie pod względem rzeczowym zostało zakończone. Obecnie został złożony wniosek  

     o płatność. 

     Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

     oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu  

     Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007  

     – 2013. 

     W dziale 630 – Turystyka 

      Rozdziale 63095 – Pozostała działalność 

     Projekt: Budowa krytej pływalni 

       

     Plan na rok 2010 12.297.204 zł, w tym: środki z budżetu krajowego – 10.004.681 zł 

                                                            środki z budżetu UE            -   2.292.523 zł. 

     Wykonanie: 1.772.477,68 zł. 

     Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania – IV kwartał 2010  

     roku. 

     Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

     Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. 

 

     W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

      Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

      projekt: Budowa i modernizacja placów zabaw – etap I 

     Plan na rok 2010 1.100.000 zł, w tym: środki z budżetu krajowego – 619.248 zł 

                                                          środki z budżetu UE           -  480.752 zł. 

     Wykonanie:310.680,86 zł. 

     Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin rzeczowego zakończenia zadania – III  

     kwartał 2010 r.  

     Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –  

     2013. 

 

     W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

      Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

      projekt: Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury etap I 

      plan na rok 2010: 2.700.000 zł, w tym: środki własne            1.761.100 zł 

                                                            środki z budżetu UE    1.865.700 zł. 

      Wykonanie: 1.830 zł. 

      Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin rzeczowego zakończenia zadania – IV  

      kwartał 2011 r. 

      Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

      Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. 

 

      W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

      Rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków 

      Projekt: Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszowa – etap I. 

      Plan na rok 2010 1.357.794 zł, w tym: środki z budżetu krajowego – 550.586 zł 

                                                          środki z budżetu UE            -  807.208 zł. 

     Wykonanie: 109,07 zł. 

     Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin rzeczowego zadania – II kwartał 2011 r. 

     Projekt jest realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

     Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. 

 

     W dziale 750 – Administracja publiczna 

      Rozdziale 75023 – Urzędy gmin 

      projekt: Podwyższenie umiejętności i kompetencji samorządowych urzędników 

                    publicznych w zakresie stanowienia prawa miejscowego podstawą  
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                    harmonijnego rozwoju lokalnego 

      plan na rok 2010: 352.512 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej  - 351.512 zł. 

     Wykonanie: 70.011,64 zł.  

                                                                        

      Projekt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia – III kwartał 2010 r. . 

      Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

       

       

 

6. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY STRZELIN 

                                 w I półroczu 2010  roku 

    W załączniku Nr 6 przedstawiono realizacje wydatków w ramach funduszu sołeckiego za  

   okres I półrocza 2010 roku. W omawianym okresie wydatki na planowane przedsięwzięcia               

   w ramach funduszu sołeckiego zrealizowało 9 sołectw na  kwotę 17.685,27 zł.    

   W ramach tych wydatków sołectwa sfinansowały niżej wymienione przedsięwzięcia: 

1. Biały Kościół: przygotowano teren pod boisko sportowo-rekreacyjne- 4.270 zł. 

2. Częszyce: zakupiono bramki na boisko i kosiarkę samobieżną – 4.667,91 zł. 

3. Gęsinie zorganizowano Dzień Dziecka; nasadzono kwiaty przy pomniku – 1.46,87zł.  

4. Krzepice: zorganizowano spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka–119,45zł. 

5. Kuropatnik – utwardzono drogę – 1.749,19 zł. 

6. Nowolesie: zakupiono kosiarkę – 769,00 zł. 

7. Piotrowice: zakupiono kosę spalinową – 2.088,10 zł. 

8. Pławna: ogrodzono boisko sportowe – 594,75 zł. 

9. Szczodrowice: wymieniono stolarkę okienną w świetlicy – 2.380 zł.  

 

 

 

 

7. REALIZACJA  PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH 

                                W I półroczu 2010  roku 

 W załączniku Nr 7 przedstawiono wykonanie planu finansowego zadań zleconych gminie 

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. 

W okresie I półrocza 2010 roku wydatkowano łącznie 3.290.934,09 zł, tj. 49,78%  planu, na 

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

odrębnymi ustawami, przeznaczając następujące środki z budżetu: 

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 

       Wydatki w tym dziale w wysokości 419.559,90 zł, stanowiące 100,00% planu,  

przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów 

postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych  przez gminę. Wysokie wykonanie 

wydatków wynikało z przekazania kwoty na realizację zadania tylko na  I półrocze 2010 roku. 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 

        Wydatki w tym dziale, na dofinansowanie remontów lokali zamieszkałych przez ludność 

narodowości romskiej wynosiły w I półroczu 1.664,80 zł, co stanowiło 3,08 % planu rocznego.  

Pozostałe środki będą wykorzystane  w III i IV kwartale br. 

 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 

       Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie 77.700 zł, tj.53,83% 

planu rocznego. Wydatki te w całości dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 

pracowników Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, realizujących zadania z zakresu administracji 

rządowej. 
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Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i  

                    ochrony prawa oraz sądownictwa 

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

                              i ochrony prawa 

        W I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 1.867,00 zł, tj. 50,01 % planu,  

przeznaczając je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się 

prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców gminy Strzelin. 

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

 Na zadania realizowane w tym rozdziale, związane z wyborami Prezydenta  

Rzeczpospolitej Polskiej wydatki wynosiły 17.672,80 zł, tj. 31,94 % planu. 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 

W okresie I półrocza 2010 roku wydatkowano kwotę 580,00 zł, realizując plan roczny  w 

58,0% i przeznaczając je na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na  

               ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

          W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 2.740.969,09 zł, co stanowi  

realizację planu rocznego w 46,62%. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Strzelinie.  

        Na wykorzystane środki finansowe w wysokości 2.740.969,09 zł składają się następujące 

wydatki: 

- Wypłata świadczeń rodzinnych ogółem:                2.625.352,21 zł, w tym:             

1) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne               -  2.146.375,30 zł, 

2) zapomoga z tytułu urodzenia dziecka       -     116.000,00 zł, 

3) wypłata z funduszu alimentacyjnego        -     362.976,91 zł.   

- Składki emerytalno rentowe za podopiecznych uprawnionych do świadczeń rodzinnych i 

34.471,36 zł 

- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 81.145,52 zł. 

    Środki finansowe na utrzymanie GOPS-u są niewystarczające. Na utrzymanie można  

    przeznaczyć 3% otrzymanej dotacji. Część wydatków na realizację świadczeń rodzinnych  

    pokrywana jest ze środków własnych gminy.   

W I półroczu  2010 roku wypłacono 17 813 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych, 

dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zapomóg z tytułu urodzenia 

dziecka na łączną kwotę 2.262.375,30 zł. Pomocą w postaci świadczeń rodzinnych objęto 1547 

rodziny. Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2010 wynosi 1199, a wydatki na 

tę formę pomocy wyniosły 362.976,91 zł. Pomocą objęto 146 rodzin, a osób uprawnionych jest 

90.             

 

 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotna opłacane za osoby pobierające  

                                 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  
                                 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  

 

      W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe, na opłacanie składek zdrowotnych, za 

osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a uprawnione do zasiłku 

stałego lub świadczenia pielęgnacyjnego, w wysokości 5.600,00 zł, co stanowi realizację planu 

rocznego w wysokości 51,85%. Liczba osób uprawnionych - 24, liczba świadczeń  

w omawianym okresie wynosi 121. 

 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 Wydatkowano w I półroczu kwotę 24.320,50 zł, stanowiącą 56,56% planu, na 

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te są świadczone przez pracowników 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie. Pomoc w postaci specjalistycznych usług 

opiekuńczych skierowana jest w tym przypadku do dzieci z autyzmem. Z pomocy tej korzysta 
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5 dzieci,  pomoc świadczona była przez specjalistów takich, jak: psycholog, logopeda i 

pedagog. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wynagrodzenia dla specjalistów. 

Zebrano odpłatność za świadczone usługi w kwocie 496,32 zł. 

 

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

W I półroczu 2010 roku wydatkowano środki finansowe na stypendia dla dzieci 

Romskich w wysokości 3.000 zł, tj. 75,0% planu rocznego.  

     

 

 

8. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  

    I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

      

Za okres I półrocza wydatkowano z budżetu gminy Strzelin łącznie dotacje w wysokości 

1.562.090,29 zł, realizując plan roczny w 41,08 %. Wielkości przekazanych dotacji ujętych      

w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w załączniku Nr 8 do 

niniejszej informacji. Dotacje przekazano dla następujących podmiotów: 

 Przedszkola Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu 5.152,10 zł, tj.41,67 % planu, 

 Przedszkola Bajka w Strzelinie 259.818,00 zł, tj. 49,76 % planu, 

 Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie 

41.570,88 zł, tj. 43,44% planu, 

 Punktu Przedszkolnego „Stokrotka” 6.235,65 zł, tj. 18,66% planu, 

 Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie 

52.832,88 zł, tj. 45,03 % planu, 

 Gimnazjum SLAVIA 53.199,05 zł, tj. 50,11% planu, 

 Żłobka „Bajka”149.400,00 zł, tj. 45.0% planu, 

 Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

82.286,73 zł, tj.58,45 % planu, 

 Strzelińskiemu  Ośrodkowi Kultury 345.000 zł, tj. 41,57 % planu, 

 Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej 210.000 zł, tj. 47,73 % planu. 

Dla dwóch jednostek SOK i MGBP, funkcjonujących jako instytucje kultury, 

wydatkowano łącznie 580.000 zł. Wielkości pozyskanych przychodów przez te jednostki, 

poziom poniesionych kosztów wynikający z ich funkcjonowania oraz zakres wykonanych 

zadań statutowych w I półroczu br. został przedstawiony przy omawianiu wielkości 

przekazanej dotacji dla każdej z tych jednostek. 

    Na realizację  zadań z zakresu: 

 Zwalczania narkomanii 82.524,00 zł, tj. 97,07% planu, 

 Przeciwdziałania alkoholizmowi 70.071,00 zł, tj.82,44 % planu, 

 Kultury fizycznej i sportu 204.000,00 zł, tj. 40,80% planu. 

Wykorzystanie tych dotacji w okresie I półrocza br. przedstawiono w części opisowej 

zrealizowanych zadań. 

 

 

9.WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKU DOCHODÓW   WŁASNYCH 

 Stopień realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych prowadzony 

przez określone jednostki budżetowe, przedstawiono w załączniku Nr 12. Wynika z niego, iż 

jednostki budżetowe oświatowe  pozyskały dochody własne w łącznej wysokości 511.535,69 

zł,tj.55,23 % planu, natomiast wydatkowały łącznie kwotę 298.105,66 zł, realizując plan 

roczny w 32,19%. 

 Wielkości i źródła pozyskanych dochodów oraz kierunki wydatków przedstawiono przy 

omówieniu wydatków budżetowych za I półrocze 2010 roku każdej jednostki posiadającej ten 

rachunek.    
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10. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK  I KREDYTÓW 

 Na dzień 30 czerwca 2010  roku stan zaciągniętych kredytów i pożyczek  wyniósł łączną 

kwotę 8.096.048,00 zł, załącznik nr 13 , w tym z tytułu: 

1. pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 1.691.248,00 zł, 

2. kredytu z banku Ochrony Środowiska S.A Oddział we Wrocławiu 164.800 zł, 

3. kredytu z PKO BP Oddział we Wrocławiu  1.240.000 zł, 

4. kredyt  z PKO Dolnośląskie Centrum Korporacyjne Wrocław – 5.000.000 zł. 

Zadłużenie gminy Strzelin na dzień 30 czerwca 2010 roku w stosunku do wykonanych 

dochodów budżetowych za I półrocze 2010 roku wyniosło 28,7%. W porównaniu do 

planowanych dochodów na 2010 rok zadłużenie planowane  46,3 %. 

 

 

 

11. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH       

SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I 

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 

Zgodnie z art.198 ustawy o finansach publicznych w informacji o przebiegu wykonania 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze Burmistrz zobowiązany jest 

podać informację z przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej, 

państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych 

utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z 

wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.  

W gminie Strzelin funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej i dwie 

instytucje kultury, które otrzymują dotacje z budżetu gminy. 

1.Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej: 

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego – wykonanie planu  przychodów  i kosztów 

zawiera załącznik nr 14 sprawozdanie z wykonania planu finansowego w I półroczu 2010 roku. 

Wykonanie przychodów ukształtowało się na poziomie 49,32%, natomiast wykonanie kosztów 

wyniosło 41,39% planu. Jednostka wykazała na dzień 30 czerwca 2010 roku należności w 

wysokości 406.571,55 zł  i zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości 1.054.685,20 

zł. Środki pieniężne na dzień 30 czerwca wynoszą 1.340.332,63 zł.  Jednostka nie posiada 

zobowiązań wymagalnych. 

 

2. Instytucje kultury 

Strzeliński Ośrodek Kultury – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia 

załącznik nr 15. Stopień realizacji planu przychodów wyniósł 41,6%, natomiast udział dotacjii  

w przychodach wykonanych stanowił 95,4%. Realizacja kosztów uplasowała się na poziomie 

48,6%. Jednostka posiada na koniec okresu sprawozdawczego należności (rachunek bankowy i 

pogotowie kasowe)w kwocie 6.665,92 zł, zobowiązań w kwocie 227.470,00 zł . 

 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna – plan przychodów i kosztów wraz  z wykonaniem 

przedstawia załącznik nr 16. Przychody zrealizowano w 49,5%, największą pozycję stanowiła 

dotacja z budżetu gminy 99,32%. Koszty zrealizowano  w 48,3%, najwięcej przeznacza się na 

wynagrodzenia pracowników. W omawianym okresie wystąpiły należności( rachunek bankowy) 

w kwocie 14.982,00 zł, natomiast zobowiązania nie wystąpiły. 
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