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Zakłady budżetowe 

 
Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2007 rok 

przedstawia się następująco: 

 
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Strzelinie z prowadzonej działalności  
uzyskał w ciągu roku przychody w kwocie 3.744.681,26 zł, tj. 125,6 % planu rocznego. 
Główne pozycje przychodów stanowią: przychody z gospodarki mieszkaniowej (czynsze 
najmu za lokale mieszkalne, użytkowe, opłaty eksploatacyjne za lokale wykupione) – 
2.209.987,13 zł, przychody z wysypiska  - 774.214,34 zł, opłaty z cmentarza – 
46.046,65 zł, z dzierżawy pomieszczeń na targowisku miejskim – 96.003,62 zł, prowizji- 

116.680,85 zł,   pozostałe przychody – 203.044,46 zł, pokrycie amortyzacji – 
142.295,95, inne zwiększenia - 156.408,27 zł. Stan środków obrotowych na początek 
roku wynosił – 667.523,10 zł. Przychody łączne za rok 2007 wyniosły – 4.412.204,36 zł. 
Koszty w 2007 roku wyniosły 4.412.204,36 zł, tj. 120,9% planu rocznego, w tym: stan 
środków obrotowych na koniec roku – 691.522,15 zł. Wydatki w łącznej kwocie 
3.720.682,21 zł , zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.034.685,72 zł , zakup materiałów 
i usług 1.856.473,47  zł, w tym: między innymi  zużycie energii elektrycznej – 

54.246,38 zł, gazu – 161.129,80 zł,  wody – 410.110,32 zł, remonty – 408.461,44 zł, 
zakup materiałów – 300.147,55 zł, usługi obce ( komunalne, kominiarskie, bankowe, 
pocztowe,  telekomunikacyjne, informatyczne, radiofoniczne, administrowanie 
cmentarzy, fundusz remontowy, opłata eksploatacyjna, wynajem sprzętu, ekspertyzy 
techniczne, media/wspólnoty, sprzątanie, ochrona mienia, usługi transportowe, 
internetowe, pozostałe, świadczenia na rzecz pracowników – 522.377,98 zł, a także na 
pokrycie pozostałych kosztów, tj. podróży służbowych , opłat za korzystanie ze 

środowiska, odsetki, koszty wyroku, podatek VAT nie podlegający odliczeniu, odpisów 
aktualizacyjnych  i umorzeń należności, kaucje mieszkaniowe, odpis amortyzacji – 
829.523,02 zł.  
Należności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2007 roku  wynosiły  
970.783,61 zł, a zobowiązania 433.427,00 zł. 
 
 

Planowana w budżecie dotacja dla, działającego w formie zakładu budżetowego,  

Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Strzelinie w kwocie 298.390 zł została przekazana  
w 100%.W I półroczu 2007 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie uzyskał  łączne  
przychody w kwocie – 378.867,26 zł, tj.54,6% planu, na które składały się: przychody z 
prowadzonej działalności – 106.174,31 zł, dotacja – 298.390 zł, pokrycie amortyzacji – 
14.031,97 zł, inne zwiększenia – 7.528,00 zł i środki obrotowe na początek roku –        
-47.256,71 zł. Główne źródło przychodów  stanowiła dotacja z budżetu – 298.390 zł, 
wpływy  z usług świadczonych przez OSiR w kwocie  106.174, zł, w tym między innymi  

z usług: hotelowych – 15.341 zł, usług  noclegowych – 28.854 zł, zł, najmu i dzierżawy 
– 20.503 zł, transportowe – 11.747 zł, bilety  wstępu na basen i OWS  – 5.281 zł, 
prowadzenie rachunkowości klubów – 3.934 zł, pielęgnacji zieleni – 16.500 zł, usług 
pralniczych – 1.600 zł, pozostałych – zwrot za energię, telefony, odsetki -2.414 zł. 
Rozchody wyniosły ogółem w kwocie 378.867,26,tj. 54,6 % planu, w tym na pokrycie: 
wynagrodzeń i pochodnych 223.973,33 zł, zakup materiałów łącznie: 51.583,24 zł, z 
tego między innymi na zakup paliw płynnych – 15.092,-zł, pieca c.o. – 3.389 zł, części 
do środków transportu – 6.259 zł, materiały do remontu 6.533 zł, wentylatory, 

klimatyzery 1.063 zł i inne,  zakup energii – 20.027 zł, gazu – 16.218 zł, wody – 6.854 
zł, remonty– 2.000 zł, usługi zdrowotne – 25 zł, pozostałe usługi - 21.947 zł, w tym:  
usługi komunalne – 2.327 zł, usługi telekomunikacyjne, diety sędziowskie – 4.870 zł, 
ochrona obiektów – 7.691 zł, usługi internetowe – 754 zł, usługi telefonii komórkowej – 
975 zł, usługi telefonii stacjonarnej – 3.600 zł, na podróże służbowe krajowe – 3.341 zł, 
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składki na ubezpieczenia /autobusy, budynki, członków sekcji sportowych/- 2.657 zł, 
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000zł, szkolenia pracowników – 
432 zł, zakup materiałów papierniczych – 107 zł,  pokrycie amortyzacji  – 14.032 zł, 
inne zmniejszenia – 5.342 zł. 
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Dochody  własne 

 
Utworzone na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i uchwał Rady 

Miejskiej Strzelina dochody własne uzyskały w roku 2007  łącznie dochody  z darowizn 
 i źródeł określonych w uchwałach w kwocie 739.967,53 zł, to jest 93,31% kwoty 

planowanej. 
Wydatki sfinansowane dochodami własnymi  w roku sprawozdawczym wyniosły  
639.095,38 zł, to jest 80,59 % planu,  stan środków pieniężnych na koniec roku  
wyniósł – 100.872,15 zł. 
Realizacja dochodów własnych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia 
się następująco: 
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie 
Planowana kwota dochodów własnych w wysokości 32.554,57 zł, pochodząca z 

przekazanych darowizn, została w całości wydatkowana na cele wskazane przez 
darczyńców. 
 
Szkoły podstawowe 
Na rachunki dochodów własnych szkół podstawowych wpłynęła kwota  74.264,45 zł 
dochodów własnych, tj. 99,76 % planu z tytułu: wynajmu sal lekcyjnych i innych 
pomieszczeń  – 74.405,14 zł. Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły 

54.927,49 zł, na koniec roku na rachunku dochodów własnych szkół podstawowych 
pozostała kwota 19.336,96 zł. 
Dochody własne uzyskały szkoły: 
1. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie – 34.877,63 zł, którymi zostały pokryte wydatki   
   w kwocie 27.562,31 zł, na zakup: programów komputerowych, szafek, stolików,  
   taboretów, kserokopiarkę, wykładziny, sprzętu nagłaśniającego i DVD, na koniec roku  
   pozostała kwota  7.315,32 zł, 
2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 14.170,34 zł, którymi pokryto wydatki w  

    kwocie 6.134,64 zł, na zakup: aparatu fotograficznego i  segmentu ; pozostała na  
    koniec roku kwota 8.035,70 zł, 
3. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku –25.216,48 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie      
   21.230,54 zł na zakup biurka, foteli, szafek, pomocy naukowych, pomalowano salę  
   gimnastyczną, pozostała na koniec roku kwota 3.985,94 zł. 
 
Przedszkole Miejskie 

Na rachunek dochodów własnych w roku 2007 wpłynęła kwota 130.920,90 zł, 
stanowiąca 73,63 % planu rocznego, pochodząca głównie z opłat za tzw. „wsad  do 
kotła”, wydatki sfinansowano w kwocie 123.564,46 zł, pozostała na koniec roku kwota 
7.356,44 zł. 
W przedszkolu przy średniej liczbie dzieci –, żywiono dzieci. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej dofinansował żywienie dla  dzieci. 
 

Gimnazja 
Na rachunki dochodów własnych utworzonych w gimnazjach wpłynęła kwota 91.929,30 
zł,  tj 97,44%. Sfinansowano wydatki dochodami własnymi w wysokości 54.857,32 zł, 
na koniec roku pozostała kwota 37.071,98 zł. 
Dochody własne uzyskały gimnazja: 

1. Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie – 12.660,66 zł, z tego sfinansowano zakup 2 
komputerów w kwocie 3.650,01 zł, firan i karniszy – 766,18, farb – 
1.608,99zł,kompletów piłkarskich – 1.480 zł, tablicy szkolnej – 1.459,0 zł, zakup 

programu komputerowego – 648,78 zł, pozostała na koniec roku budżetowego 
kwota 2.120,24 zł, 

2. Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie – 79l268,64 zł zł, w tym z darowizny 19.975,27 zł; 
z kwoty tej sfinansowano wydatki w wysokości 44.316,90 zł, na: remont hali 
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sportowej, polegający na wymianie rynien oraz naprawę dachu. Na koniec roku 
pozostała  kwota 34.951,74  zł. 

 
Dowożenie uczniów 
W roku 2007 uzyskano dochody własne z wynajmu autobusów w kwocie 34.656,76 zł, 

tj. 92,03 % rocznego planu. Wydatki pokryte dochodami własnymi wyniosły 20.641,38 
zł. Z kwoty tej sfinansowano zakup opon i remont silnika.  
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 14.015,38 zł. 
 
Świetlice przy szkołach  
Dochody własne , które wpłynęły na rachunki, pochodzą głównie z tytułu opłat za tzw. 
„wsad do kotła” oraz częściowego zwrotu kosztów przygotowania posiłku przez osoby 
inne, niż uczniowie (pracownicy). W roku 2007 uzyskano z tego tytułu  375.641,55 zł 

dochodów , którymi sfinansowano wydatki w kwocie 352.550,16 zł. Na koniec roku 
pozostała kwota 23.091,39 zł. 
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Wykonanie planu przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok 

 
 
 

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej 
zatwierdzony na kwotę 241.500 zł został wykonany w kwocie 219.441,46 zł, tj. w  
90,87 %, w tym wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego w 91,43 %. 
Uzyskane środki zostały wydatkowane w łącznej kwocie   103.497,50 zł, tj. w 40,9 % 
planu, na:      wydatki bieżące           -   33.068,75 zł,  100,0 % wydatków planowanych       

                     wydatki  inwestycyjne  -  70.428,75 zł,    32,01% wydatków planowanych   
 
Wydatki bieżące zostały poniesione na: 

1. uprzątnięto teren działek gminnych w Brożcu i w Strzelinie, 
2. opłacono obsługę selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy, 
3. sporządzono Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami 

dla Gminy Strzelin, 
4. zorganizowano konferencję tematyczną „Biogazownie – spalanie – biomasy”, 

5. zorganizowano wyjazd delegacji do miasta Gussing w Austrii słynącego z 
wykorzystania energii odnawialnej. 
 

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na: 
1. Program ochrony wód rzek Ślęzy i Oławy – 50.428,77 zł, 
2. zakupiono  pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów,  które rozstawione na 

terenie miasta i gminy – 19.999,98 zł. 

  
 
   Na koniec roku 2007 pozostały środki pieniężne  w kwocie 128.675,07 zł. 
 


