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Planowane na rok 2006 wydatki budżetowe w kwocie 44.473.392 zł zostały 
wykonane w kwocie 43.049.426,77 zł, to jest w 96,8 % w stosunku rocznym. Na 
kwotę poniesionych wydatków złożyły się wydatki majątkowe   w wysokości 
9.508.593,69 zł, które w stanowią 22,1% wydatków ogółem  
i wydatki bieżące w wysokości 33.540.833,08 zł, stanowiące 77,9 % wydatków. 
 
Struktura wydatków budżetowych w układzie rodzajowym przedstawia się 
następująco: 
 

WYDATKI 
PLAN      
po 

zmianach    

WYKONANIE % 
Struktura 

% 

O G Ó Ł E M: 44.473.392 43.049.426,77 96,8 100,0 
z tego:     

WYDATKI   MAJĄTKOWE 10.288.010 9.508.593,69 92,4 22,1 
w tym:     
     inwestycyjne 10.288.010 9.508.593,69 92,4 22,1 

WYDATKI  BIEŻĄCE 34.185.382 33.540.833,08 98,1 77,9 
 w  tym:     

wynagrodzenia wraz z 
pochodnymi 

13.344.687 
 

13.307.470,45 
 

99,7 
 

30,9 

dotacje dla zakładów 
budżetowych 

 
1.400.550 

 
1.400.550,00 

 
100,0 

 
3,3 

dotacje dla podmiotów nie 
zaliczonych do sektora 
finansów publicznych 

 
1.234.920 

 
 

1.214.584,61 

 
 

98,4 

 
 

2,8 

dotacje dla instytucji kultury 746.200 746.200,00 100,0 1,8 

wydatki na obsługę długu 442.000 365.317,12 82,6 0,8 

Wydatki na realizację zadań 
określonych w Gminnym 
Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  

 
 
 
 

355.505 

 
 
 
 

355.494,54 

 
 
 
 

100,0 

 
 
 
 

0,8 

wydatki na finansowanie 
zadań  zleconych z zakresu 
administracji rządowej 

 
 

6.453.821 

 
 

6.446.082,87 

 
 

100,0 

 
 

15,0 

pozostałe wydatki 
 

10.207.699 
        

9.705.133,49 
95,1 22,5 

 

Wydatki majątkowe obejmowały wydatki na programy i zadania inwestycyjne, 
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 
 
Wydatki bieżące, zgodnie z uchwałą budżetową, obejmowały w szczególności: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, stanowiące  
30,9 % wydatków ogółem , wypłacone zostały w wysokości 
13.307.470,45 zł, tj.99,7% planu, 

b) dotacje dla zakładów budżetowych, stanowiące 3,3 % wydatków ogółem,  
przekazane zostały w wysokości 1.400.550 zł, tj. 100,0% planu, 

c) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, 
stanowiące 2,8% wydatków ogółem, przekazane zostały podmiotom w 
celu realizacji zadań gminy w kwocie 1.214.584,61 zł, tj. 98,4 % planu, 

d) dotacje dla instytucji kultury, stanowiące 1,8% wydatków,  przekazano  
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     w wysokości 746.200 zł, tj. 100.0 % planu, 
 

e) na obsługę długu poniesiono wydatki w kwocie  365.317,12 zł, - 82,6 % 
planu, które w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 0,8%, 

f) wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poniesiono w kwocie 
355.494,54  zł - 100 % planu rocznego 

g) finansowanie zadań zleconych gminie, które stanowią 15,0 % wydatków,  
zrealizowano w wysokości 6.446.082,87 zł, tj.100,0% planu, 

h) pozostałe wydatki bieżące, które stanowią 22,5 % wydatków ogółem, 
zostały zrealizowane w wysokości 9.705.144,49 zł, tj.95,1 % planu. 

 
 
 

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej 
przedstawia się następująco: 
 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
 Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 261.589,40 zł, 
stanowiącą    97,8 % planowanych wydatków, w tym: 
- w rozdziale 01008 (melioracje wodne) wydatkowano kwotę 23.552,60 zł  na: 

koszenie ręczne wału oraz międzywala rzeki Oławy na odcinku od mostu w 
Parku Miejskim do mostu przy ul. Kopernika w mieście Strzelinie, renowację 
rowu we wsi Nieszkowice wraz z umocnieniem skarp płytami betonowymi na 
odcinku długości 42 mb, konserwację rowu na długości 180 mb wraz z 
wykonaniem rurociągu na długości 20 m we wsi Gęsiniec, za oczyszczenie 
rowu na długości 144 m w miejscowości Kaczerki – Kuropatnik;  

- w  rozdziale 01030 (izby rolnicze) wydatkowano kwotę 24.897,08 zł, która  
    została przekazana jako  składka należna Dolnośląskiej Izbie  Rolniczej we  
    Wrocławiu.  
    Wysokość stawki wynosi  2% od zrealizowanych dochodów z  tytułu podatku  
    rolnego; 
- w rozdziale 01095 (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 213.139,72 zł,  

którą przeznaczono 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, na badanie gleb użytkowanych rolniczo na 
gruntach rolników poszkodowanych przez suszę i nadmierne opady deszczu, 
opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. 
 

Dział  020 – Leśnictwo 
 Zaplanowana kwota w tym dziale została wydatkowana w całości, tj. 
w kwocie 5.000 zł na zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na gruntach 
stanowiących własność gminy. Nasadzeń dokonano we wsi Brożec  i Nowolesie 
oraz w mieście Strzelinie na terenie zieleni małej i dużej i przy piaskowniku ulicy 
Wojska Polskiego. 
 
Dział 600 – Transport i łączność 

W dziale tym wydatkowano łącznie 1.971.323,04 zł, tj. 92,0 % planu 
rocznego na niżej wymienione zadania: 
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w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w kwocie 
1.971.323,04  zł stanowiące 92,0 %  planu rocznego  przeznaczone były na : 
remonty bieżące  - wydatkowano kwotę 749.052,43 zł na niżej wymienione 
zadania:  
1. Remonty cząstkowe nawierzchni niebitumicznych – Wykonawcy: Zakład Usług 

- Budowlano Brukarskich Strzelin, Usługi Ogólnobudowlane K. Dłubacz 
Żelowice, Milenium Strzelin, Komus Strzelin - remonty były prowadzone na 
terenie miasta i gminy Strzelin. Polegały na usuwaniu ubytków nawierzchni 
jezdni i chodników o bardzo zróżnicowanym charakterze robót. Łączna 
powierzchnia nowo wybudowanych i wyremontowanych terenów wynosi: 186  
m2.W ramach zadania wykonano: utwardzenie placu przy ulicy Popiełuszki, 
droga wewnętrzna w Nieszkowicach, udrożnienie ulicy Królowej Jadwigi, 
odbudowa wnętrza blokowego przy ulicy Ząbkowickiej, wykonanie drogi w 
Karszowie, wykonanie drogi w Mikoszowie, w Gębczycach (kamieniołomy), 
wykonanie remontu jezdni i chodnika w ulicy Mickiewicza, wykonanie 
chodnika w ulicy Konopnickiej. 

2) Remonty  cząstkowe nawierzchni bitumicznych - Wykonawca Przedsiębiorstwo  
    TURBIT Paweł Turski Wrocław i firma ZUBIT Jerzy Jaworski  W ramach tego  
    zadania zostały wyremontowane nawierzchnie ulic o zróżnicowanej grubości  
    napraw od 4-6 cm o łącznej powierzchni 2046 m2, w tym wyremontowano  
    w Gęsińcu ulica Widokowa i Świerkowa, w Strzelinie ul. Św. Michała  
    Archanioła, ul. Św. Jana, ulice Piłsudskiego, Kopernika, Okulickiego i Berlinga    
    droga gminna w kierunku Kaczerek i droga w Gościęcicach Średnich i  
    Nieszkowicach. 
2. Oznakowanie dróg na terenie miasta i Gminy Strzelin - Wykonywane było 

przez Zakład Usług Budowlano Brukarskich ze Strzelina. Malowanie 
oznakowania poziomego wykonywane było przez pracowników 
interwencyjnych oraz skazanych. Oznakowanie poziome wykonane zostało n 
nawierzchniach bitumicznych na terenie miasta.  W ramach zadania 
wykonano: montaż oraz konserwację  znaków pionowych na terenie miasta i 
gminy Strzelin. Wymieniono zniszczone tarcze znaków i słupki na nowe, 
wprowadzono nowe, stałe organizacje ruchu poprzez ich oznakowanie, 
zabezpieczano i oznakowywano powstałe awarie i inne zagrożenia w pasach 
drogowych. Wprowadzone zostały tymczasowe organizacje ruchu - związane 
z organizacją święta patrona miasta Strzelina w Rynku, jak również podczas 
prowadzonych remontów.  

3. Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin wykonywane 
było przez Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy “KOMUS” ze Strzelina. W 
ramach zadania wykonywane było odśnieżanie i posypywanie materiałami 
uszarstniającymi dróg, ulic i chodników gminnych. Prace wykonywane były w 
miarę potrzeby wg wskazań zleceniodawcy w zależności od panujących 
warunków atmosferycznych w terminie od 01.01.- 15.04. oraz od 15.11 - 
31.12.2006.  

4. Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta i Gminy Strzelin – 
Wykonywane zgodnie z zawartą umową przez Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji w Strzelinie Prace polegały na zapewnieniu drożności kanalizacji 
przebiegającej w ulicach i placach gminnych na terenie miasta Strzelin. 
Wykonywane były również inne prace: przełożenie kolektora kanalizacji 
deszczowej w ulicy Wojska Polskiego, przebudowa kanalizacji deszczowej w 
ulicy Św. Jana oraz w ulicy Ogrodowej. Remont studni kanalizacji deszczowej 
w Biedrzychowie. 
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5. Remonty obiektów mostowych i przepustów wykonane przez Zakład Budowli 
Inżynierskich we Wrocławiu. W ramach zadania zastały wykonane opinie 4 
sztuk obiektów mostowych w ciągu ulicy Brzegowej w Strzelinie oraz 
przeprowadzono remont przepustu w miejscowości Szczawin. 

6. Usługi sprzętowo -transportowe związane z pracami na rzecz gminy 
świadczone przez: Zakład Produkcji, Handlu i Usług KOMUS oraz Usługi 
Transportowe Kazimierz Mikołajec ze Strzelina polegały na wynajmie 
samochodu ciężarowego,  fadromy, ciągnika z przyczepą, samochody 
dostawcze do 3,5 t wykorzystane były celem przewozu materiałów 
drogowych, materiałów budowlanych przy prowadzonych pracach 
remontowych.   

7. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych: wykonano cięcia pielęgnacyjne 
drzew przy ulicy Piłsudskiego w Strzelinie – wycinka odrostów oraz wykonanie 
skrajni drogowej. Wycinka oraz przeprowadzenie cięć sanitarnych drzew 
rosnących przy drodze gminnej w Skoroszowicach (topole około 20 sztuk), 
wykonano cięcia sanitarne drzewa w miejscowości Strzegów. 

8. Wykonano przebudowę chodników przy ulicy Pocztowej – zakres robót polegał 
na przełożeniu i regulacji krawężników, ułożeniu nawierzchni z kostki 
kamiennej, regulacji studzienki. 

9. Opłata za korzystanie ze środowiska. 
10.Ubezpieczenie - OC z tytułu administrowania drogami i chodnikami gminnymi. 
11.Remont drogi gminnej w miejscowości Żeleźnik – zakres robót polegał na 

wykonaniu koryta, wykonaniu podbudowy z materiału kamiennego (tłuczeń) 
zamkniętej  klińcem oraz wykonaniu poboczy drogi. 

Inwestycje:   
- na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.222.270,61 zł na: 
      - modernizację ulicy Jana Pawła II w Strzelinie( kontynuacja z roku 2005 –  
        522.026,49 zł, 
      - przebudowę ulicy Ząbkowickiej (kanalizacja sanitarna i wodociąg)–    
        318.979,47 zł, 
      - budowę ulicy Kazimierza Wielkiego w Strzelinie – 296.953,65 zł, 
      - budowę drogi Gęsiniec – Gościęcice (przedłużenie ulicy Sosnowej)                 
         – 354,30 zł , 
      - budowę parkingu przy ul. Wolności w Strzelinie – I etap – 83.956,70 zł. 
Niewykonanie planu wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne w 
kwocie 170.669,39 zł dotyczy następujących zadań: 

1) Budowa drogi gminnej Gęsiniec – Gościęcice Średnie (przedłużenie ulicy 
Sosnowej) ; z planowanych wydatków w kwocie 50 tys. zł – wydatkowano 
niespełna 400 zł z uwagi na przedłużające się negocjacje z właścicielami 
terenów, które są niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i realizacji 
drogi. 

2) Budowa parkingu przy ulicy Wolności w Strzelinie wraz z odbudową ulicy 
Grahama Bella w Strzelinie; z planowanych 150 tys. zł wydatkowano 84 
tys. zł. Powodem takiej sytuacji była przedłużająca się procedura 
formalno-prawna związana z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na 
budowę 

3) Przebudowa ulicy Ząbkowickiej w Strzelinie – niewykonanie planowanej 
kwoty wynika z niższych kosztów , niż pierwotnie zakładano. Zakładany 
zakres rzeczowy zrealizowano w 100%. 
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Dział 630 – Turystyka 
 Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały zrealizowane w kwocie  
8.813,20 zł , tj. w 88,1 % planu rocznego na: 
w rozdziale 63003 (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) kwotę 
8.813,20 zł przeznaczono na opłacenie składki na rzecz Euregionu Glacensis,  
w ramach którego Gmina Strzelin, w oparciu o możliwości wsparcia finansowego, 
zamierza realizować takie zadania, jak: Budowa ścieżek rowerowych wraz z ich 
infrastrukturą (parkingi, tablice informacyjne itp.). W ramach partnerstwa będzie 
kontynuowane zamierzenie w zakresie współpracy transgranicznej i partnerskiej  
z miastem Trutnov, które jest również członkiem Euroregionu. 
 
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 6.065.454,24 zł, tj. 
95,1% stanowiącą 95,1 % planowanych wydatków, które realizowane były: 
-   w rozdziale 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) wydatkowano  
    1.021.000 zł , tj. 100% planu rocznego na dotację przedmiotową dla Zakładu  
    Gospodarki Mieszkaniowej w Strzelinie, które przeznaczono na utrzymanie  
    zasobów 
-  w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) wydatkowano   
     5.044.454,24  zł, tj. 94,2 % planu rocznego w tym na: 
1) wydatki bieżące  kwotę  529.844,25 zł;  
    z przeznaczeniem na: odszkodowanie za przejęte nieruchomości wydzielone  
    pod drogi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  
    wypłatę prowizji Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej „Inwest - Park” za         
    pozyskanie inwestorów i sprzedaż gruntów na terenie Strzelińskiej Strefy  
    Ekonomicznej, wykonanie niezbędnych dokumentacji geodezyjnych,  
    operatów szacunkowych zbywanych nieruchomości gminnych, opłaty sądowe  
    dotyczące zakładanych hipotek oraz regulowania stanu prawnego  
    nieruchomości gminnych, taksy notarialne, ogłoszenia prasowe, ekspertyzy  
    budowlane, opłaty za dzierżawę terenów pod przystanki PKS i boiska, zwrot  
    kaucji mieszkaniowych, opłaty za energię elektryczną za 3 świetlice wiejskie  
    (Gęsiniec, Szczodrowice, Wąwolnica), monitoring przejętej nieruchomości  
    przy ulicy Pocztowej  nr 17 w Strzelinie, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów  
    z produkcji rolnej, przeznaczone pod budowę dróg (ul. Kazimierza Wielkiego    
    w Strzelinie), wykonanie operatów szacunkowych dla lokali mieszkalnych  
    oraz inwentaryzacji dla 3 budynków.  

2) inwestycje  kwotę 4.514.609,89 zł na niżej wymienione zadania: 
-  na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe (szczegółowy wykaz  
    zadań przedstawiono w części opisowej dot. Inwestycji) – 619.358,88 zł, 

     -  na utworzenie Regionalnego  Parku Przemysłowego – 9.272,00 zł, 
     -  uzbrojenie terenów przemysłowych Wałbrzyskiej Strefy Ekonomiczne  
        (zadania wyszczególniono w części opisowej dot. zadań inwestycyjnych)  –   
         1.039.239,30 zł, 
     - budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ulicy Brzegowej  
       w Strzelinie – 2.846.739,71 zł. 
 Niewykonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 310.000 zł w tym dziale     
 jest wynikiem rezygnacji właściciela nieruchomości ze sprzedaży gruntów dla    
 gminy Strzelin (obszar Pęcz ,MPC). 

 
 
Dział  710 – Działalność usługowa 
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Na realizację zadań w tym dziale, rozdziale 71004 (plany 
zagospodarowania przestrzennego) wydatkowano kwotę  88.659,25 zł, tj. 57,2 
% planu rocznego, które przeznaczono na: opracowanie planów miejscowych dla 
wsi Górzec, Pęcz – Mikoszów, strefa aktywności ekonomicznej – I etap. 
      Ponadto opłacono mapy na potrzeby opracowania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie na potrzeby m. p. z. p , 
decyzje o warunkach zabudowy i ustalające lokalizacje celu publicznego na 
podstawie przepisów szczegółowych w przypadku braku m. p .z. p. 

Nie wykonano w tym dziale  planowych wydatków w roku 
sprawozdawczym, ze względu na niewykonane plany z.p.nz powodu na  złożoną 
skargę do Głównego Konseratowa Zabytków  na decyzję Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, dotyczącej niekorzystnych zapisów zawartych w  
planach  zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brożec, Chociwel, 
Częszyce, Warkocz, Ludów Polski, Krzepice. 
 
 
Dział 750 – Administracja publiczna 

Wydatki na funkcjonowanie administracji  w roku sprawozdawczym 
wyniosły 3.397.610,82 zł, co stanowi 97,0 % planu rocznego, w tym na: 

1) wydatki bieżące: 
- w rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie) na realizację zadań zleconych gminie 

z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 270.969,54 zł, z tego 
ze środków z budżetu państwa kwotę 134.429  zł.  
Na wydatki te składają się  wynagrodzenia  i pochodne   pracowników 
realizujących te zadania, koszty druków do USC,  materiałów biurowych , 
usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Z uwagi na to, że przekazana 
dotacja z Urzędu Dolnośląskiego jest niewystarczająca, z budżetu gminy  
dofinansowano powyższe zadanie w kwocie 136.540,54 zł. 

- w rozdziale 75022 (rady gmin) utrzymanie Rady Miejskiej i  jej Komisji 
wydatkowano  kwotę 157.154,64 zł, z tego na wypłatę diet dla radnych – 
121.016,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym.: nagłośnienie sali 
obrad)  – 29.095,79 zł, opłacenie usług telekomunikacyjnych, prenumeratę 
„Wspólnoty”, usług szkoleniowych – 6.584,02 zł, podróże służbowe  krajowe – 
458,20 zł; 

- w rozdziale 75023 (urzędy gmin) na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i 
Gminy wydatkowano kwotę 2.589.577,01zł, z przeznaczeniem na: ekwiwalent 
pieniężny – 33.243,01 zł, wypłatę wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń z 
tytułu umów - zleceń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego razem  z pochodnymi od powyższych wypłat łącznie  1.846.367,95 
zł, zakup artykułów biurowych, papierniczych, wody mineralnej, uzupełnienie 
wyposażenia,  prenumerata prasy  i czasopism, druków, artykułów 
spożywczych do sekretariatu, materiałów eksploatacyjnych oraz części 
zamiennych do sprzętu komputerowego i małej poligrafii, kwiatów i wiązanek 
okolicznościowych, środków czystości, materiałów do remontu, wyposażenie  
– 118.434,99 zł, zakup energii elektrycznej, wody i  gazu do ogrzewania 
pomieszczeń w budynku Urzędu – 95.804,22 zł, zakup usług remontowych, tj. 
konserwacja kserokopiarki, systemów komputerowych i urządzeń 
telefonicznych – 8.214,40 zł, usługi medyczne- badanie pracowników – 205zł,  
usługi pocztowe, telekomunikacyjne,  przeglądanie i naprawa gaśnic, oprawa 
dokumentów, wykonanie pieczątek,  opłata sądowa, opłata bankowa, kursy i 
szkolenia  pracowników, usługi prawnicze, utrzymanie czystości i porządku w 
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budynku Urzędu, monitorowanie obiektu Urzędu, usługi komunalne, 
transportowe,  dozór techniczny budynku, dozór alarmu, opłaty RTV, obsługa 
BHP, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne, – 385.617,52 zł, opłaty za 
usługi internetowe – 14.153,29 zł,  podróże służbowe, delegacje  – 29.880,39 
zł, podróże służbowe zagraniczne – 7.887,34 zł, różne opłaty i składki   – 
7.519,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –  

     42.250,00 zł; 
- w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) 

wydatkowano w roku 2005 – 97.593,15 zł, na: zakup nagród, medali, 
pucharów oraz drobnych artykułów dla uczestników wielu turniejów i 
konkursów, organizowanych przez placówki oświatowe, stowarzyszenia 
sportowe, Komendę Powiatową Policji, Inspektorat Sanitarno-
Epidemiologiczny, zakup upominków z okazji 125-lecia Straży Pożarnej w 
mieście partnerskim Straelen, Święta Radia Rodzina, uroczystości 
organizowanych w kościołach dekanatu Strzelińskiego (9.128,00); zakup 
materiałów promocyjnych – albumów, pucharów, grafik z Rotunda Świętego 
Gotarda, długopisów, opasek odblaskowych i innych gadżetów, 
dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (12.988,00); organizacja 
koncertu w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II (1.500); opłata subskrypcji 
„Encyklopedia Dolnego Śląska” (2.400); koszty pobytu delegacji 
zagranicznych oraz inwestorów zagranicznych w ramach współpracy i 
wymiany partnerskiej z Niemcami i Czechami, pobytu delegacji z Munster, 
przybyłej z pomocą sprzętową i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w 
Strzelinie ( 7.249,15);zakup czterech sztuk telefonów komórkowych wraz 
kartami, w ramach podniesienia bezpieczeństwa społecznego dla 
dzielnicowych (1.396);redagowania i druk gazetki „Nasza Gmina” (12.155); 
różne informacje promocyjne miasta i gminy Strzelin w prasie (10.396), 
zakup słodyczy na spotkania z młodzieżą szkolną, wiązanek kwiatów (1.225); 
przeprowadzenie badań opinii mieszkańców miasta i gminy w zakresie 
funkcjonowania różnych struktur Urzędu i Gminy (17.001);opracowanie i druk 
folderu o mieście i gminie Strzelin(9.455); dofinansowanie uroczystości 
jubileuszu Stowarzyszenia Świętego Celestyna w Mikoszowie (7.500); 
realizacja programów w telewizji kablowej „Wieści z gminy” (1.200); 
dofinansowanie Strzelińskiego Rajdu Samochodowego (4.000); 

-     w rozdziale 75095 (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 80.392,47 zł; 
1. na diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli, zwrot kosztów dojazdu, 

zwrot za  abonament telefoniczny – 58.359,47 zł, 
2. na składki na rzecz Związku Międzygminnego Ślęza – Oława – 22.033 zł. 
 

2) wydatki inwestycyjne: 
- komputeryzację UMiG  -  96.626,44 zł; 
-    remont kapitalny budynku UMiG  - 105.297,47 zł. 

 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochr. pr. 
  W wydatkach poniesionych w tym dziale w kwocie 66.751,00  zł (89,6 %  
w stosunku rocznym) finansowano n/w zadania zlecone : 
-   w rozdziale  75101 –(urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
     i ochrony prawa) – aktualizacja spisu wyborców – 3.637 zł, 
- w rozdziale 75109 (wybory do rad gmin, powiatów i sejmików, wybory 

wójtów, burmistrzów)  wydatkowano kwotę 63.114,00 zł na pokrycie kosztów 
przeprowadzeni wyborów. 
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Dział 752 – Obrona narodowa 
 W dziale tym w rozdziale 75212 (pozostałe wydatki obronne) 
wydatkowano w roku ubiegłym 500 zł, tj. 100 % planu rocznego na zadanie 
zlecone gminie, tj. na materiały do obsługi  komisji poborowej i rejestracji 
przedpoborowych, aktualizacji planu akcji kurierskiej. 
 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 
 Wydatkowana w tym dziale kwota  253.382,78 zł (98,5 % planu rocznego) 
przeznaczona była na sfinansowanie niżej wymienionych zadań: 
- w rozdziale 75412 ( Ochotnicze Straże Pożarne) na bieżące utrzymanie OSP w 

Gminie, w tym na: opłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-
gaśniczych, zabezpieczenie imprez masowych, szkoleniach, ćwiczeniach 
bojowych organizowanych przez PSP, zakup paliw, olejów, smarów, części 
zamiennych do 6 pojazdów pożarniczych, motopomp, pił spalinowych, 
agregatów prądotwórczych i innego sprzętu silnikowego, zakup 
umundurowania strażackiego, węży pożarniczych, zakup energii elektrycznej, 
usług remontowych, przeglądów technicznych  pojazdów pożarniczych, 
konserwacja syren w selektywnym wywoływaniu, szkolenia kursowe członków 
OSP, badania lekarskie członków OSP, badania psychotechniczne kierowców 
pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenie członków 
OSP, ubezpieczenie pojazdów pożarniczych wydatkowano łącznie 114.096,95  
zł, tj. 97,8% planu; 

- w rozdziale 75414 (obrona cywilna)  kwota 17.973,94 zł (95,6% planu) 
została przeznaczona na zakup odzieży ochronnej, sprzętu informatycznego 
na potrzeby obrony cywilnej i  wyposażenia do Miejsko- Gminnego Centrum 
Reagowania Kryzysowego; 

- w rozdziale 75416 ( straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej – 
100.072,55 zł (99,6% planu), tj. na wypłatę wynagrodzeń osobowych, 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego  oraz pochodnych od wynagrodzeń 
(80.339,64 zł), zakup sprzętu fotograficznego, telefonu komórkowego, 
umundurowania (1.597,50 zł),zakup usług remontowych (8.407,73 zł), 
szkolenia , opłaty telefoniczne (2.185,68  zł), dostęp do sieci Internet (288,13 
zł),  delegacje służbowe (796,94 zł), składki za ubezpieczenie samochodu 
(675 zł),odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.500 zł). 

- w  rozdziale 75478 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych ) wydatkowano 
21.239,34  zł, tj. 99,9% planu,  które przeznaczono na: ekwiwalent dla 
członków OSP za udział w akcjach mających znamiona klęski żywiołowej lub 
działania nadzwyczajne,  zakup odzieży ochronnej dla członków Gminnego 
Centrum Reagowania Kryzysowego,  sprzętu do miejsko-gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego , naprawa sprzętu znajdującego się w magazynie 
przeciwpowodziowym, szkolenia kursowe członków OSP. 

 
Dział 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  
                  jednostek  nie posiadających osobowości prawnej oraz    
                  wydatki  związane z ich poborem  
 W dziale tym w rozdziale 75647 (pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych) wydatkowano kwotę 135.334,60 zł , stanowiącą     
100,0 % zaplanowanych wydatków  na ten rok, którą przeznaczono na wypłatę 
prowizji dla inkasentów i wynagrodzeń z tytułu umowy-zlecenia za roznoszenie 
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nakazów płatniczych, upomnień, opłaty komorniczej, koszty postępowania 
egzekucyjnego. 

 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego 

W dziale tym w rozdziale 75702 (obsługa kredytów i pożyczek) 
wydatkowano kwotę 365.317,12 zł (82,7 % rocznego planu) na spłatę odsetek 
od pożyczek i kredytów udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu  i 
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Oddział Wałbrzychu, Bank Zachodni 
WBK O/Strzelin, Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu i PKO BP Oddział we 
Wrocławiu. 
 
Dział 758  -  Różne rozliczenia 
         Pozostała nierozdysponowana  w roku sprawozdawczym rezerwa w kwocie 
255.463 zł. 
 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 
 Na zadania w zakresie  oświaty i wychowania  wydatkowano w roku 2006  
kwotę 12.141.541,09 zł, wynosząca 99,2% planu rocznego, która obejmowała 
finansowanie : 
- w rozdziale  80101(szkoły podstawowe) utrzymania bieżącego szkół 

podstawowych.  
Poniesione wydatki w kwocie  5.680.387,45 zł. przeznaczone były na zadania 
oświatowe realizowane przez 5 jednostek: 

 

 Nazwa szkoły 
Wydatki 
ogółem: 

W tym: 

Wynagrodz. z 
pochodnymi 

Odpisy na 
fundusz 
socjalny 

Pozostałe 
wydatki 
bieżące 

1 Szkoła Podstawowa Nr 4 1.993.890,50 1.679.323,11 101.404,00  213.163,39 

2 Szkoła Podstawowa Nr 5 1.849.991,79 1.513.196,68 84.859,00 251.936,11 

3 Szkoła Pod. w Białym 
Kościele 

 
646.869,24 

    487.649,45 29.157,00 130.062,79 

4 Szkoła  Podstawowa w 
Kuropatniku 

 
664.426,66 

520.278,22 
 

22.545,00 121.603,44 

5 Szkoła Podstawowa w 
Nieszkowicach 

525.209,26 379.718,88 27.494,00 117.996,38 

 Razem: 5.680.387,45 4.580.166,34 265.459,00 834.762,11 

     
W poniesionych wydatkach bieżących wydatkowano na: wypłatę wynagrodzeń,  
odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych,  odpraw z tytułu rozwiązania  
umowy z art.20 KN wraz z pochodnymi kwotę 4.580.166,34 zł, odpis na  
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 265.459,00 zł, na pozostałe wydatki  
związane z utrzymaniem bieżącym – 834.762,11 zł, na  to jest na: 
wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, zapomóg zdrowotnych  
i zakup odzieży ochronnej – 107.955,45 zł, sfinansowanie części wyprawki 
szkolnej  dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych,  podejmujących  
naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych  – 4.914,70 zł; zakup 
materiałów kancelaryjnych i komputerowych, opału, sprzętu , środków czystości, 
zakup materiałów do remontu, prenumeratę czasopism, paliwa do kosiarek i inne 
drobne wydatki – 343.703,30 zł, zakup pomocy naukowych, tj. map, filmów 
edukacyjnych i książek  – 5.576,31 zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody 
i gazu – 139.624,55 zł, zakup  usług remontowych, naprawa urządzeń  – 
132.140,17 zł, badania lekarskie – 2.145,54 dozór mienia, szkolenie 
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pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłata RTV, usługi  kominiarskie, 
komunalne, pocztowe – 86.851,99 zł, opłata za usługi internetowe– 3.908,18 zł, 
podróże służbowe krajowe i zagraniczne –6.019,92 zł, różne opłaty i składki – 
1.922,00 zł; 

Koszt jednostkowy ucznia w szkołach podstawowych( łącznie z oddziałem 
przedszkolnym, tzw. „O”) przedstawia tabela: 

Lp. Treść 
Szkoła 

Podstawowa 
Nr 4 

Szkoła 
Podstawowa 

Nr 5 

Szkoła 
Podstaw. 
W Białym 
Kościele 

Szkoła 
Podstaw. W 
Kuropatniku 

Szkoła 
Podstaw w 
Nieszkowi- 

cach 

1 Liczba uczniów 
(średnio ważona) 

594 523,32 99 153,66 89,99 

2 Liczba oddziałów 
(średnio ważona) 

22 21,66 7 7 7 

3 Wydatki bieżące 
(bez remontów) 

1.983.947 1.782.114 632.253 663.343 502.502 

4 Koszt jednostkowy 
na ucznia 

3.339,9 3.405,40 
 

6.386,39 4.316,95 5.583,97 

5 Koszt jednostkowy 
na oddział 

90.179,40 72.276,73 90.321,85 94.763,28 71.786 

 
 
-   w rozdziale 80103 (oddziały w szkołach podstawowych) - na finansowanie  
      oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano  
      189.733,93 zł, tj 100,0 %    planu rocznego; wydatki te obejmowały  
      wynagrodzenia i pochodne. Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach  
      przedstawia się poniższe zestawienie: 
    

Lp. Szkoła 
Wydatki 
razem: 

w tym: 
wynagrodzeni
a i pochodne 

1 Szkoła Podstawowa Nr 5 74.939,14 74.939,14 

2 
Szkoła Podstawowa w 
Białym Kościele 

36.407,10 33.195,19 

3 
Szkoła Podstawowa w 
Kuropatniku 

47.903,93 44.384,69 

4 
Szkoła Podstawowa w 
Nieszkowicach 

30.483,76 28.191,50 

 Razem: 189.733,93 180.710,52 

 

-   w rozdziale 80104 (przedszkola) wydatki w roku sprawozdawczym w kwocie  
     1.513.040,80 zł obejmowały:  

1.dotacje dla niepublicznego przedszkola „Bajka” – 250.191,70 zł; do  
   przedszkola w roku 2006 uczęszczało średniomiesięcznie 75 dzieci, dotacja  
   na jedno dziecko wynosiła miesięcznie 278,30 zł,  
2. utrzymanie Przedszkola Miejskiego - 1.262.849,10 zł, w tym na: zapomogę  
   zdrowotną - 750 zł, odzież ochronną, ekwiwalenty  – 2.547,45 zł,  
   wynagrodzenia osobowe, dodatkowe  wynagrodzenie roczne wraz 
    z pochodnymi–1.084.281,20 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń  
    socjalnych – 65.838,00 zł, na pozostałe wydatki  rzeczowe, tj. zakup  
    sprzętu (, artykułów kancelaryjnych, materiałów do remontu, środków  
    czystości, książek, pomocy naukowych, energii elektrycznej, wody, gazu,    
    naprawa urządzeń, remonty, usług medycznych, dozór mienia, szkolenia  
    pracowników, usług kominiarskich, komunalnych telekomunikacyjnych,  
    usług internetowych, koszty delegacji służbowych – 109.432,45 zł. W roku  
    2006 w Przedszkolu Miejskim przeprowadzono prace remontowe takie,  
    jak: demontaż i montaż okien z parapetami w salach zajęć oraz w pokoju  
    intendenta (częściowy koszt okien został pokryty z dofinansowania  
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    pracowników młodocianych przez Gminę Przeworno i Borów). Materiały  
    zakupione do remontu zostały zużyte do prac remontowych klatki  
    schodowej i pomieszczeń naruszonych przy instalacji hydrantów, a  
    szczególnie modernizacji sieci wodnej w budynku przedszkola przy ul.  
    Sikorskiego, hydrant zamontowano na polecenie Straży Pożarnej. Na  
    zalecenie Sanepidu zostały wykonane stalowe kraty wraz z siatką przeciw  
    moskitom i zamontowane w oknach do kuchni i pomieszczeniach  
    towarzyszących. Prace remontowe i naprawcze wykonał konserwator  
    zatrudniony w Przedszkolu. 

- w rozdziale 80105 ( przedszkola specjalne) przekazano dotację dla 11,40 
dzieci w kwocie 141.000,40 zł dla Przedszkola Specjalnego prowadzonego 
przez Stowarzyszenie „Św. Celestyna” w Mikoszowie, 

- w rozdziale 80110 (gimnazja) wydatki wyniosły kwotę 3.408.071,85 zł i 
przeznaczone były na bieżące utrzymanie, w tym na:  
1) dotację dla gimnazjum SLAVIA – 94.686,40 zł; w roku 2006 przekazywano     

dotację  dla  31 dzieci , kwota dotacji na 1 dziecko wynosiła 257,30 zł, 
 

     2) bieżące utrzymanie gimnazjum – 3.298.745,45 zł, z tego dla: 

Lp Nazwa szkoły 
Wydatki 
ogółem: 

W tym: 

 
wynagrodzenia z 

pochodnymi 

Odpisy 
na 

fundusz 
socjalny 

Pozostałe 
wydatki 
bieżące 

 
 
 

1 
Gimnazjum Nr 1 

 
955.650,78 803.280,08 43.410 108.960,70 

2 
Gimnazjum Nr 2 

 
2.115.879,49 1.761.176,73 104.203 250.497,98 

3 
Gimnazjum w 
Kuropatniku 

227.215,18 
179.792,91 

 
11.398 

 
36.024,27 

 Razem: 
3.298.745,45 

 
2.744.249,72 159.011 395.484,73 

 
- Wydatki te przeznaczone były na: wypłatę: wynagrodzenia, odpraw 

emerytalnych wraz z pochodnymi– 2.744.249,72 zł, odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych – 159.011 zł oraz na pozostałe wydatki w 
kwocie 395.484,73 zł, to jest na : zakup odzieży ochronnej, wypłatę zapomóg 
zdrowotnych , ekwiwalentu za pranie odzieży – 16.413,02 zł,  zakup 
materiałów do  drobnych remontów, środków czystości, artykułów 
kancelaryjnych i komputerowych, opału, odzieży ochronnej dla pracowników, 
sprzętu, prenumeratę – 83.883,20 zł, zakup pomocy naukowych i książek – 
1.233,32 zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody  i gazu – 131.548,67 
zł, usługi remontowe i naprawa urządzeń –93.697,32 zł, dozór  mienia, opłata 
RTV, wynajem sali, szkolenia, telefony, usługi drobne, usługi  kominiarskie, 
wywóz nieczystości, usługi pocztowe, pozostałe usługi – 60.948,76 zł, badania 
lekarskie – 1.272,46 zł, usługi internetowe – 2.646,27 zł, podróże służbowe 
krajowe   i zagraniczne 3.841,71 zł. W roku 2006 w Gimnazjum Nr 1 
wymieniona 18 okien – 22.300, wymieniono instalację elektryczną i wykonano 
instalację elektryczną w sali multimedialnej -21.685 zł, naprawiono dach nad 
sala lekcyjną, wykonano remont rynien spustowych. W Gimnazjum Nr 2  
wykonano remont podłóg, wykonano projekt budowlany na remont 
nawierzchni boisk.    

     Koszt jednostkowy ucznia (bez remontów) wynosi: 
  

Lp. Treść Gimnazjum Gimnazjum Nr Gimnazjum  
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Nr 1 2 w 
Kuropatniku 

1 Liczba uczniów (średnio 
ważona) 

239 582 61,33 

2 Liczba oddziałów (średnio 
ważona) 

9,33 20,33 2,33 

3 Wydatki bieżące (bez 
remontów) 

1.019.416 2.084.488 139.984 

4 Koszt jednostkowy 
 na ucznia 

4,265,33 3.581,59 
 

2.282,47 

5 Koszt jednostkowy na 
oddział 

109.262,16 102.53,61 60.078,96 

        

2) wydatki inwestycyjne w kwocie 14.640,00 zł przeznaczono na opracowanie  
     dokumentacji na remont instalacji centralnego ogrzewania ;  

- w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół)  poniesione wydatki  
     w omawianym okresie  wyniosły kwotę 758.816,39 zł, zostały wykonane  
     w 100,0 % i  przeznaczone były  między innymi na: wynagrodzenia osobowe,  
     bezosobowe wraz z pochodnymi –133.630 zł, zakup oleju napędowego – 
     202.721,56 zł, materiałów do remontów autobusów–14.801,35 zł,  
     wyposażenia – 7.107,10 zł, środków czystości -1.654,08 zł, pozostałe –  
     4.097,02 zł remonty autobusów – 86.748,04 zł, energia elektryczna – 714,03 
     zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół –  
     103.217,85 zł,  wynajem autobusu do dowozu   uczniów – 117.532,58 zł,  
     dowóz uczniów do przedszkola specjalnego prowadzonego przez   
     Stowarzyszenie  „Św. Celestyna” w Mikoszowie – 52.832,54 zł, pozostałe   
     wydatki to: usługi medyczne – 175,00 zł, usługi telefoniczne - 1.505,27 zł,  
     przegląd autobusów- 4.169,93 zł, drobne usługi 1.429,57 zł i odzież ochronna  
     i ekwiwalenty – 1.174,72zł, ogłoszenia przetargu, materiały kancelaryjne  
     -528,30 zł,   ubezpieczenie autobusów – 4.995,00  zł, delegacje – 486,45 zł,  
     opłata za ochronę środowiska – 16.621,00 zł, odpis na zakładowy fundusz  
     socjalny – 2.675  zł;   
      Autobusy szkolne dowożą dziennie 975 uczniów. Przejechane odległości  
      autobusami wynajętymi do dowożenia wynoszą 70649 km , natomiast  
      autobusami Gminy – 165 944 km. Autobusy gminne zapewniają pełna opiekę  
      i bezpieczeństwo przewożonym uczniom. W tym celu zostały zatrudnione 4  
      osoby (studenci) na umowę – zlecenie, które pełnią rolę opiekunów  
      dowożonych uczniów. Dbałość kierowców o stan techniczny pojazdów, częste  
      przeglądy i bieżące naprawy gwarantują bezpieczeństwo. 
      Do zadań gminy należy również dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły  
      przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie. Zadanie to realizuje  
      przewoźnik wyłoniony w drodze przetargu. Przewoźnik również zapewnia  
      opiekę dzieciom niepełnosprawnym. 
- w rozdziale 80114 (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół) wydatki na 

utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej  wynosiły kwotę 388.769,66 zł, tj.100% 
planu, w tym  na: 
1) bieżące utrzymanie – 382.771 zł; tj. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 318.025,51 zł, wydatki na 
artykuły kancelaryjne i komputerowe, materiały do drobnego remontu, 
prenumerata, zakup sprzętu  – 19.917,14 zł, zakup książek- 149,00 zł,   
naprawa urządzeń – 402,60 zł, usługi zdrowotne – 70 zł, dozór mienia, 
ogłoszenia przetargowe, prowizje bankowe, szkolenia, telefony, usługi 
drobne, usługi informatyczne i pozostałe, modyfikacja programu 
finansowo -księgowego – 27.879,18 zł, usługi internetowe-1.105,02 zł, 
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podróże służbowe krajowe – 3.803,93 zł, odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych – 10.633 zł.  

2) wydatki inwestycyjne – 5.998,00  zł  na zakup 2 komputerów. 
- w rozdziale 80146 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) wydatkowano  
   kwotę 32.163,54 zł,tj.64,10% planu po zmianach. Wydatki te, przeznaczone 
na    
   szkolenia, kursy, konferencje, warsztaty jak również pokrycie kosztów dojazdu  
   na dokształcanie, w niżej wymienionych szkołach przedstawiają się  
   następująco: 
   -   w Szkole Podstawowe Nr 4 w Strzelinie wydatkowano –3.285,90 zł,  
   -   w Szkole Podstawowej Nr w Strzelinie – 4.666,30 zł,  
   -    w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 3.828,00 zł,  
   -    w Zespole Szkół w Kuropatniku – 1.532,44 zł,  
   -    w Szkole Podstawowej w  Nieszkowicach – 1.698,60 zł,  
   -     w Przedszkolu Miejskim – 4.587,92 zł,  
   -     w Gimnazjum  Nr 1 – 5.471,73 zł,  
   -     w Gimnazjum Nr 2 – 7.092,65 zł. 
- w rozdziale 80195 (pozostała działalność) – wydatkowano kwotę  
   29.557,90 zł, tj. 57,0 % planu, na : 
   1) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej w sesji letniej, powołanej  do  
        przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem  
        zawodowym nauczycieli – 1.000 zł, 
   2) dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o   
        pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do 
wykonywania  
        określonej pracy –  5.280 zł. 
  
    
Dział  851 -   Ochrona  zdrowia 
     Na planowane w tym dziale zadania wydatkowano kwotę 755.494,54 zł 
(100,0%), którą przeznaczono na sfinansowanie: 

- w rozdziale 85111(szpitale ogólne) pomocy finansowej dla Szpitala     
   Powiatowego w Strzelinie wydatkowano 350.000 zł na: 

1) zakup leków, krwi i  pochodnych oraz artykułów medycznych – 300.000 zł, 
2) zakup wanny do porodów w wodzie z niezbędnym wyposażeniem, 

montażem i adaptacją pomieszczenia – 50.000 zł, 
- w rozdziale  85121 (lecznictwo ambulatoryjne) wydatkowano kwotę 50.000 zł 

na dofinansowanie ocieplenia budynku wraz z wymianą stolarki okiennej, 
drzwi i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia 
w Białym Kościele. 

- w rozdziale 85153 (zwalczanie narkomanii) sfinansowanie Programu 
Zwalczania Narkomanii wydatkowano łącznie 121.469,23 zł, tj.100,0 planu na 
dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego – 56.500 zł i na 
realizację programów – 64.969,23 zł;  

- w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
wydatkowano kwotę 234.025,31 zł, tj. 100,0 % planu rocznego na: dotacje 
dla stowarzyszeń sportowych i organizacji pożytku publicznego – 79.000 zł, 
wypłacenie diet członkom Komisji ds. p/działania  alkoholizmowi – 14.905,05 
zł, wypłatę wynagrodzenia za przeprowadzone wywiady środowiskowe, 
składki  ZUS,  wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów-zleceń 
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wraz z pochodnymi,  realizację programów profilaktycznych, szkoleń, 
prowadzenie grup wsparcia, podróże służbowe krajowe, łącznie wydatkowano  
- 140.120,26 zł. 

                               
 
Dział 852  -  Pomoc społeczna 

Wydatkowana w tym dziale kwota  zł 9.738.529,05 zł, tj. 99,4 % planu 
rocznego przeznaczona była na: 
- w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej)wykazane  wydatki w kwocie 

143.970,00 zł związane są z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców 
gminy w domach pomocy społecznej. Do zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie 
odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.  Osoba wymagająca 
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 
niemogąca samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, której nie można 
zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo 
do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W roku 2006 Gmina regulowała 
należność za pobyt w domach pomocy społecznej za 13 osób.  

- w rozdziale 85203 (ośrodki wsparcia) utrzymanie Domu Dziennego Pobytu– 
91.740,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na: wypłatę wynagrodzeń 
osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń z tytułu 
umowy-zlecenia – 52.519 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 10.030 zł,  zakup 
materiałów i wyposażenia: farby, środki czystości, prasa, artykuły elektryczne 
i gospodarstwa domowego, rolety, ekran do komputera, książki, materiały 
biurowe – 10.178 zł, regulowanie należności za usługi: energię, gaz, badania 
lekarskie, zwalczanie szkodników, media, prowizję bankową, centralne 
ogrzewanie – 8.023 zł, wypłacenie odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za 
odzież – 9.470 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych–1.520 zł. 
Dom Dziennego Pobytu w Strzelinie służy osobom starszym, które spędzają w 
nim wolny czas i maja możliwość zakupienia obiadu. W placówce tej 
wydawane są również obiady dla dzieci i podopiecznych Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej objętych programem „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. W roku 2006 z pomocy w postaci posiłków skorzystało 11 osób.  

-   w rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia    
    emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  społecznego) kwota 5.375.000 zł   
    została wykorzystana na: 
    1.  realizację świadczeń rodzinnych – 4.641.110 zł, w tym na: 
        -wypłatę zasiłków rodzinnych (27697 świadczeń) na kwotę  1.334.529 zł, 
       - dodatki do  zasiłków rodzinnych (13908 świadczeń) na kwotę 1.359.855 zł,  
       - zasiłki pielęgnacyjne (9753 świadczeń) na kwotę 1.434.636 zł, 
       - świadczenia pielęgnacyjne (998 świadczeń) na kwotę 293.090 zł, 
       - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (219 świadczeń) na   
          kwotę 219.000 zł, 
    2. wypłatę zaliczki alimentacyjnej  - 493.593 zł, 
    3. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 161.160 zł, 
    4. opłacenie składek emerytalno-rentowych od świadczeń dla podopiecznych –       
        79.137 zł. 
     Ad.1.Świadczeniami rodzinnymi są: 
             - zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 
             - świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie   
                pielęgnacyjne, 
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             -  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. 
    W ramach świadczeń rodzinnych wypłacane są dodatki do zasiłku rodzinnego  
    osobom uprawnionym. W roku 2006 wypłacono dodatki do zasiłku na łączną  
    kwotę 1.359.855 zł, tj.: 
    - z tytułu urodzenia dziecka (128 świadczeń) - 128.000 zł, 
    - z tytułu opieki nad dzieckiem z okresie korzystania z urlopu wychowawczego  
       (616 świadczeń) - 239.015 zł, 
    - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla  
       bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania  

   (8 świadczeń) - 2.920 zł, 
-  z tytułu samotnego wychowywania (1258 świadczeń) - 228.720 zł, 
-  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (2620 świadczeń) – 
   183.850 zł, 
- rozpoczęcia roku szkolnego (1789 świadczeń) – 178.650 zł, 
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (3407  
   świadczeń) – 156.730 zł, 
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (4082 świadczenia) – 
241.970 zł. 
W roku 2006: 

1. liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła 1994, w tym 
o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę: 
- do 252 zł – 659 rodzin, 
- od 252,01 zł do 504 zł – 569 rodzin, 
- od 504,01 zł do 583 zł – 39 rodzin, 
- powyżej 583 zł – 727 rodzin, 

2. liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny, w tym: 
- na 1 dziecko – 602 rodziny, 
- na 2 dzieci – 508 rodzin, 
- na 3 dzieci – 158 rodzin, 
- na 4 i więcej dzieci – 66 rodzin, 

3. liczba dzieci, na które jest wypłacany zasiłek rodzinny – 2471, 
w tym w wieku: 
- do ukończenia 5 roku życia – 531 dzieci, 
- powyżej 5-go roku życia, do ukończenia 18-go roku życia – 1674     
   dzieci, 
-  powyżej 18-go roku życia do ukończenia 24-go roku życia – 266  
   dzieci. 

    Ad.2. Zaliczka alimentacyjna 
    Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników  
    alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej określa:  zasady postępowania   
    wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego, jeżeli egzekucja  
    prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna i zasady  
    przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących  
    dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu  
    wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. 
    W roku 2006 zostały wypłacone zaliczki alimentacyjne dla 113 rodzin na 
łączną  
    kwotę 493.593 zł (2348 świadczeń).Do budżetu zostały zwrócone zaliczki od  
    dłużników alimentacyjnych na kwotę 4.073,07zł, w tym do budżetu państwa –  
    2.351,55 zł, do budżetu gminy – 2.351,52 zł. 
    Ad.3. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
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     Kwota 161.160 zł została przeznaczona na wydatki związane z realizacją  
     świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,  tym na: 
     - wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
        oraz z tytułu umowy – zlecenia wraz z pochodnymi – 126.520 zł, 
     - zakup materiałów biurowych (druków, toneru, części do  
       kserokopiarki, uchwyty, gniazdo komputerowe, czajnik, papier) – 7.281 zł, 
     - uregulowanie należności za energię – 1.300 zł, 
     - uregulowanie należności za telefon, media (woda, centralne ogrzewanie,  
        śmieci, przesyłki pocztowe, porta) – 22.930 zł, 
     - podróże służbowe – 579 zł, 
     - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.550 zł. 
    Ad.4. 
     Składki na ubezpieczenie społeczne 
     Za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji  
     z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w związku z koniecznością  
     sprawowania opieki nad dzieckiem opłacana jest składka na ubezpieczenie  
     emerytalne i rentowe. W roku 2006 z pomocy tej skorzystało 51 osób (579  
     świadczeń) na kwotę 79.137 zł. 
    Jest to  zadanie w całości zlecone gminie.  
- w rozdziale 85213 (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne) kwota 41.500  zł została wykorzystana na świadczenie 
pomocy w postaci odprowadzania składek na obowiązkowe ubezpieczenie 
zdrowotne za osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego 
tytułu, a uprawnione do zasiłku stałego lub świadczenia pielęgnacyjnego. 

     W roku sprawozdawczym opłacono składki: 
    za  122 osoby otrzymujące  zasiłek stały (1145 świadczeń)na kwotę 33.628 zł,      
    za 16 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego (212 świadczeń)  
         odprowadzono składki na kwotę 7.775 zł, 
    za 1 osobę (3 świadczenia) wychodzącą z bezdomności opłacono składki   
        zdrowotne na kwotę 97 zł. 
- w rozdziale 85214 (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

społeczne) wypłatę świadczeń społecznych 1.446.685,00 zł, w tym:  
1) na zadania zlecone gminie w tym zakresie – 471.000 zł, które    
    przeznaczono na wypłatę: zasiłków stałych dla 184 osób w tym: 

                       -  samotnie gospodarujących (1847 świadczeń)  
                           na kwotę  310.052,-zł, 
                       -   pozostających w rodzinie(826 świadczeń)na kwotę 160.948 zł. 

2)  na realizację świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych, na  
     zaspakajanie różnych potrzeb życiowych dla rodzin najuboższych,  
     wydatkowano  w omawianym okresie 975.685 zł, z tego na:  
                  wypłaty zasiłków okresowych – 555.000 zł   
                  zasiłków celowych – 420.685 zł. 
W celu zabezpieczenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany 
zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie  części lub całości kosztów 
zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów 
użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także 
kosztów pogrzebu.  

W roku 2006 z pomocy w postaci zasiłków okresowych skorzystało 606 
rodzin na ogólna kwotę 555.000 zł. Na realizację tej formy pomocy Gmina   
otrzymała dotację. Zasiłki okresowe były wypłacane z: 
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- powodu bezrobocia – 541 rodzin – na kwotę 536.663 zł 
- długotrwałej choroby – 21 rodzin – na kwotę 7.225 zł, 
- niepełnosprawności – 44 rodziny – na kwotę 11.112 zł. 
Liczba osób w rodzinach wynosi  1942. 
 Na realizację pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych 
wykorzystano kwotę 420.685 zł, z przeznaczeniem na: 
- opłacono należności za schronienie osób bezdomnych  (14 osób, 1050  
   świadczeń) na kwotę – 8.484 zł 
- poniesiono koszty zorganizowania 6 pogrzebów na kwotę – 17.063 zł, 
- 505 rodzin ( 1472 świadczeń) skorzystało z zasiłków na zakup żywności –  
   94.620 zł, 
- 319 rodzin (615 świadczeń) przyznano zasiłek na zakup odzieży – 43.300 zł, 
-  45 rodzin przyznano zasiłki na remont mieszkania (malowanie) – 3.730 zł, 
- 196 rodzin ( 451 świadczeń) przyznano zasiłki na zakup leków i leczenie –  
   28.642 zł,  
-  zakup opału dla 348 rodzin (469 świadczeń) – 78.222 zł, 
-  67 rodzin(99 świadczeń) otrzymało pomoc na uregulowanie należności za  
   energię – 5.740 zł, 
- 77 rodzin( 80 świadczeń) otrzymało pomoc na zakup podręczników i  
   przyborów szkolnych  - 8.300 zł, 
- 16 rodzin skorzystało z dofinansowania na kolonie (21 dzieci) – 1.050 zł, 
- 366 rodzinom (1011 świadczeń) otrzymało zasiłki na zakup środków  
   czystości -  30.669 zł, 
- 58 rodzin ( 102 świadczenia)wypłacono na uregulowanie należności za gaz  
    lub zakup gazu do butli – 3.952 zł 
- 30 rodzin ( 44 świadczeń) otrzymało pomoc finansową na uregulowanie  
   należności  za czynsz i inne wydatki związane z utrzymaniem mieszkania -                

 zł, 
     -  1 rodzina otrzymała pomoc z powodu zdarzenia losowego-pożaru– 500 zł, 
     -   124 rodziny skorzystały z zasiłków celowych specjalnych na zakup leków     
          i leczenie – 38.640 zł, 
     -   1 osoba bezdomna skorzystała z pomocy w postaci opłacenia składek  
          zdrowotnych – 97 zł, 
     -   przyznano 515 zasiłków celowych dla 258 rodzin z przeznaczeniem na  
         zakup  żywności, środków czystości, bielizny pościelowej, wyrobienie  
         dowodu osobistego, zakup biletów na przejazd w celu poszukiwania pracy,  
          wydatki związane z utrzymaniem mieszkania – 54.126 zł. 
- w rozdziale  85215 (dodatki mieszkaniowe) na realizację tego zadania  
  wydatkowano w  ubiegłym roku 995.028 zł. Wypłacono 6873 dodatków  
  mieszkaniowych dla 691 rodzin, z tego dla osób zamieszkałych: 
                       w zasobie gminnym – 2400 na kwotę 344.637zł 
                       w  zasobie spółdzielczym – 1257 na kwotę 207.223 zł 
                       w  zasobie wspólnot mieszkaniowych – 2891 na kwotę 393.368 zł 
                       w  zasobie prywatnym – 95 na kwotę 9.900 zł 
                        inne                - 230 na kwotę 39.400 zł. 
- w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) utrzymanie Gminnego Ośrodka    
   Pomocy Społecznej w Strzelinie 832.520 zł. 
     Dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy  
     wyniosła w   roku 2006  283.000 zł. 
     Środki te przeznaczono na: 
     -  utrzymanie  bieżące – 822.520 zł, z tego na: 
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wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 
pracowników wraz z pochodnymi – 720.524 zł, zakup materiałów i 
wyposażenia (materiały biurowe, druki, części do komputerów, listwy 
zasilające, środki czystości, druki, tonery, środki BHP) – 22.296 zł, zakup 
energii 6.453 –zł, ekwiwalentu za odzież – 3.842 zł, usługi – konserwacja 
telefonu, kopiarki, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, porto, czynsz, 
badania lekarskie, szkolenia, prowizje bankowe, centralne ogrzewanie – 
44.259 zł, należności za Internet – 1.221 zł, podatek od nieruchomości – 39 
zł,  przejazdy służbowe pracowników – 5.221 zł zł, ubezpieczenie środków 
trwałych – 2.631 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 
16.034  zł; 

     -  wydatki inwestycyjne –10.000 zł, na zakup:  zestawu komputerowego,  
         serwera i modernizację komputerów dla potrzeb GOPS-u.  
- w rozdziale 85228 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), na 

które wydatkowano 236.095 zł, w tym na zadania zlecone 3.600 zł.  Środki te 
przeznaczono na: wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego i pochodnych, opłaty pocztowe, badania lekarskie, 
umowy- zlecenia, usługi telefoniczne podróże służbowe odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2006 z pomocy w postaci usług 
opiekuńczych skorzystało 95 osób, a pomoc świadczyło 13 opiekunek 
domowych. Natomiast z pomocy w postaci usług specjalistycznych korzystało 
1 dziecko z autyzmem. Świadczenia były realizowane przez pedagogów w  
zakresie edukacji zdrowotno – ruchowej, edukacji logopedycznej, zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych. 

     Odpłatność podopiecznych za świadczoną pomoc w postaci usług  
     opiekuńczych  wyniosła w roku 2006 – 38.823,49 zł. 
-    w rozdziale 85278 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) , na które  
     wydatkowano 163.219,05 zł, była udzielana w formie: 
              zasiłku celowego w związku z suszą – 153.192 zł 
              pomocy w naturze  – 10.027,05 zł. 
     Pomoc w postaci zasiłku celowego w związku z suszą udzielana była na  
     podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych  
     warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu  
     złagodzenia skutków suszy. O przyznanie pomocy wnioski złożyło 213  
     rolników. Wydano 156 decyzji przyznających zasiłki celowe na kwotę  
    153.192 zł, w tym: 104 zasiłki po 1.000 zł  
                                   26 zasiłków po 500 zł 
                                   26 zasiłków po 1392 zł. 
     Wydano 51 decyzji odmownych, od których odwołało się 11 osób, a 6  
     wniosków przesłano do ośrodków właściwych do załatwienia według  
     kompetencji. 
     Pomoc w naturze w postaci materiału siewnego (pszenica) została przekazana   
     177 rolnikom z terenu gminy Strzelin, którzy zostali poszkodowani w wyniku  
     Suszy i nadmiernych opadów deszczu. Poszkodowani rolnicy otrzymali  
     kwalifikowany materiał siewny w ilości po 50 kg na gospodarstwo rolne. 
- w rozdziale 85295 (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 412.772,00 

zł, w tym na: 
1. prace społecznie użyteczne – 1.536 zł, 
2. pomoc w postaci dożywiania, realizacja programu „Pomoc państwa 

                   w zakresie dożywiania” – 399.237 zł (na realizację tego  
                   programu otrzymano dotację celową w kwocie 224.800 zł), 
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3. realizację zadania z zakresu „opieka nad dzieckiem i rodzina”, na  
     który Gmina otrzymała dotację – 12.000 zł. 

     Ad.1. 
     W roku sprawozdawczym zostały zorganizowane prace społecznie     
     użyteczne dla 7 osób, które zostały skierowane między innymi do prac w  
     magazynie Stowarzyszenia Dobroczynności im. Matki Teresy z Kalkuty w  
     Strzelinie, PCK, UMiG. Wydatki związane z organizacja tych prac wynoszą  
     1.536 zł. 
     Ad.2.  
      Pomoc w postaci dożywiania realizowana jest zgodnie z ustawą o  
      ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie  
      dożywiania”. Program ten jest realizowany w latach 2006 – 2009. Celem  
      programu jest między innymi zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania  
      dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły  
      ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych  
      sytuacjach. Pomoc udzielana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  
      na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci  
      produktów żywnościowych. 
       Na pomoc w postaci zakupienia posiłków wydatkowano kwotę 211.421 zł, a  
      na świadczenia pieniężne – 187.816 zł.  
      Ogółem z pomocy w postaci posiłków skorzystało 615 osób, w tym 504  
     dzieci. Zakupiono 81570 posiłków. Z zasiłków celowych na zakup żywności  
      skorzystało 1496 osób. Ze środków przeznaczonych na dożywianie  
      zorganizowano spotkanie wigilijne dla 80 osób na łączną kwotę 2.500,05 zł. 
      Ad.3. 
      W roku 2006 przystąpiono do konkursu organizowanego przez Ministerstwo  
      Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej w  
     sprawie realizowanego zadania z zakresu „opieka nad dzieckiem i rodziną”.  
     Złożono ofertę na zorganizowanie i uruchomienie świetlicy Środowiskowej. We  
     wrześniu ubiegłego roku została otwarta w Strzelinie, przy ulicy Pocztowej 3  
     Świetlica Środowiskowa wchodząca w struktury Gminnego Ośrodka Pomocy  
     Społecznej w Strzelinie. Do zajęć w Świetlicy, które odbywają się od  
     poniedziałku do piątku w godzinach od 15-tej do 19 – tej zakwalifikowano 30  
     zlecenia. Pomieszczenia przeznaczone na Świetlicę zostały wyposażone w  
     meble(stoliki, krzesła, szafy), w oknach zainstalowano żaluzje, podłogi  
     wyłożono wykładziną gumową. 
     Na uruchomienie Świetlicy pozyskane zostały środki finansowe z działalności  
     przeznaczonej na profilaktykę w kwocie 25.000 zł. Kwoty ta została  
     wydatkowana na: umowy – zlecenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, zakup  
     mebli, gier, materiałów biurowych, energii i usługi telefoniczne, prowizje  
     bankowe, media.. 
     Ponadto w wyniku  rozstrzygnięcia konkursu przez Ministerstwo Pracy i  
     Polityki Społecznej otrzymano kwotę 12.000 zł, która została wydatkowana  
     na: wynagrodzenia z tytułu umowy-zleceni, zakup telewizora,  
     radiomagnetofonu, telefonu, gier, kina domowego, uregulowano należności 
za  
     telefon, centralne ogrzewanie, ubezpieczenie świetlicy.  
 Ogółem świadczeniami  pomocy społecznej  w roku 2006 objęto 1136 rodzin,  
w tym 648 rodzin na wsi.  
Głównymi powodami przyznania pomocy było 

1) bezrobocie – 801, w tym na wsi -351 



 

 

 

 

20  

 

2) bezdomność – 16,  
3) potrzeba ochrony macierzyństwa –72,w tym na wsi -36  
4) niepełnosprawność – 255,w tym na wsi 119 
5)  długotrwała choroba – 156, 1 tym na wsi 69 
6)  bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 128, w tym na wsi 

58. 
W celu zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Polskim Komitetem Pomocy 
Społecznej, Polskim Czerwonym Krzyżem,  Stowarzyszeniem Dobroczynności im. 
Matki Teresy w Kalkuty w Strzelinie.  
Współpraca ta dotyczy głównie udzielania pomocy w postaci żywności i odzieży. 
W roku 2006 Polski Czerwony Krzyż: 
- zorganizował noclegownie dla 10 bezdomnych osób( od 01-01 do 31.03.2006),  
   której koszt wyniósł 7.892 zł 
- 191 osób skorzystało z pomocy żywnościowej. Łącznie rozdysponowano 17 ton  
   żywności. 
-  360 osób skorzystało z pomocy w postaci odzieży, 
  18 rodzin zostało zaopatrzonych w sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp., 
- zorganizowano i rozdysponowano 20 paczek na łączną 1.000 zł z okazji  
  „Mikołaja” 
- zorganizowano łaźnie dla osób bezdomnych, z której korzysta 10 osób  
  tygodniowo. 
Stowarzyszenie Dobroczynności im. Matki Teresy z Kalkuty w Strzelinie 
realizowało od 01-03 do 31-12-2006 roku „Pomoc żywnościową dla najuboższej 
ludności”. Z pomocy tej skorzystało średnio 870 osób, a wydano 42444 kg 
żywności ( mąka, kasza, makaron, ryż, żółty ser).Wydawano również odzież, 
obuwie, sprzęt gospodarstwa domowego, wózki inwalidzkie. Z informacji 
pozyskanej ze Stowarzyszenia wynika również, że było prowadzone poradnictwo 
prawne, psychologiczne i pedagogiczne w Punkcie Poradnictwa dla Osób 
Niepełnosprawnych i Rodzin. Z porad skorzystało 262 osoby.  
  
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
      Z działu tego  wydatkowano 209.378,11 zł, co stanowiło 97,3 % kwoty 
wydatków planowanych na 2006r. na sfinansowanie : 
- w rozdziale 85305 (żłobki) dotacji dla niepublicznego żłobka „Bajka” w kwocie  
   160.632 zł.  W roku 2006 uczęszczało do Żłobka średnio miesięcznie - 34   
    dzieci. Za pobyt jednego dziecka w żłobku gmina przekazywała miesięcznie   
    388 zł dotacji. 
- w rozdziale 85311(rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)  
  przekazano dotację w kwocie 48.746,11 zł dla organizacji pożytku publicznego  
  na realizację programu  w zakresie propagowania zdrowego stylu życia,  
  organizacja imprez, zawodów i konkursów ze szczególnym uwzględnieniem 
osób  
  niepełnosprawnych oraz  wymagających  szczególnej troski, najuboższych. 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
     Z działu tego wydatkowano kwotę 896.396,44  zł – 98,8 % planu rocznego na 
sfinansowanie : 
-  w rozdziale 85401(świetlice szkolne) kwota 419.217,44 zł przeznaczona była  
    wyłącznie na wydatki płacowe, wraz z pochodnymi dla nauczycieli,  
    pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w świetlicach szkolnych.  
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    Na utrzymanie świetlic w poszczególnych szkołach wydatkowano w roku 2006: 
1) Gimnazjum Nr 2  - 106.459,58 zł, 
2) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 121.745,98 zł, 
3) Szkoła Podstawowa Nr 5 – 64.494,19 zł, 
4) Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 37.313,68 zł, 
5) Zespół Szkół w Kuropatniku – 62.234,39 zł, 
6) Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach – 26.969,62 zł. 

- w rozdziale 85404 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na program  
   realizowany przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie   
   wydatkowano 147.827 zł. 
- w rozdziale 85415 (pomoc materialna dla uczniów) na wypłatę stypendium  
  socjalnych, naukowych i sportowych  wydatkowano łącznie 329.352 zł, z tego: 

1) wypłacono stypendia naukowe i sportowe  
     w Gimnazjum Nr 1 – 10.800 zł, 
      w Gimnazjum Nr 2 – 27.360 zł, 
      w Gimnazjum w Kuropatniku – 720 zł, 
2) wypłacono stypendium socjalne przeznaczone na podniesienie bazy  
    edukacyjnej  807 uczniom z rodzin najuboższym i 2 zasiłki losowe  
    w łącznej  kwocie 290.472 zł. 

 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska  
     Z  działu tego wydatkowano kwotę 3.808.335,80 zł, tj. 96,5% w stosunku do 
planu rocznego na sfinansowanie: 
- w rozdziale 90001(gospodarka ściekowa i ochrona wód ) wydatkowano 

2.247.084,22 zł, tj. 94,3% , w tym na: 
wydatki bieżące – 165.357 zł, (97,0%) na: 
dopłatę do cen wody  i ścieków -223.339,69 zł, 
za pełnienie nadzorów na zadaniach zakończonych ( Budowa kanalizacji 
sanitarnej dla wsi Gościęcice Dolne i Średnie, Budowa wodociągu Biały Kościół 
– Dębniki – Gębice)– 6.344 zł; 
na  inwestycje kwotę 2.017.400,53 zł  na realizację niżej wymienionych 
zadań: 
1) Modernizacja suw Karszów wraz z modernizacją sieci wodociągowej 

Karszów, Piotrowice, Mikoszów, Dobrogoszcz – 1.542.141,29 zł, 
2) Budowę wodociągu Skoroszowice Myszków – 475.259,24 zł. 
-  w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) wydatkowano kwotę 15.471,51 
zł, tj.95,5 % planu rocznego, z tego na: 
wydatki bieżące – 11.274,71 zł, przeznaczono na edukację ekologiczną, 
tj. na: sporządzenie i rozmieszczenie tabliczek informacyjnych na pojemniki 
do selektywnej zbiórki odpadów, zamieszczenie na łamach lokalnej prasy 
artykułów o tematyce ekologicznej, przeprowadzenie przez nauczycieli szkoleń 
o tematyce ekologicznej wśród dzieci ze szkół podstawowych, zakupiono i 
wręczono nagrody dla dzieci biorących udział w akcji edukacja ekologiczna. 
zakupy inwestycyjne - na zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych wydatkowano z budżetu kwotę  4.196,80 zł. 

- w rozdziale 90003 (oczyszczanie miasta i wsi) ujęto wydatki bieżące w kwocie 
235.047,43 zł na: oczyszczanie ulic i chodników gminnych oraz opróżnianie 
około 200 sztuk koszy ulicznych na terenie miasta Strzelinie. Utrzymywano 
czystość i porządek 50 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta i gminy. 
Porządkowano tereny gminne – zamiatano drogi po „akcji zima”. Dokonano 
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zakupu materiałów budowlanych i drobnych narzędzi w celu realizacji zadań 
związanych z pracami prowadzonymi na rzecz gminy przez pracowników 
interwencyjnych i skazanych. 

- w rozdziale 90004(utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poniesiono  
wydatki w łącznej kwocie 262.862,57 zł  na: utrzymanie  zieleni miejskiej na 
obszarze około 24ha, z czego 11,33 ha powierzono OSiR w Strzelinie, a 12,70 
ha firmie Ogrody OOla w Strzelinie. W roku bieżącym zakupiono materiał 
nasadzeniowy na tereny zielone w mieście. Nasadzeń dokonano  między 
innymi na:  plantach na ulicy Pocztowej, ciągu ulicy Mickiewicza, Placu 
Tysiąclecia, zieleńcu przy ulicy Ząbkowickiej, Osiedlu Wojska Polskiego- 
Kościuszki, zieleńcu przy ul. Jana Pawła II, na terenie Brożca i Nowolesia. 
Zakupiono 21 sztuk koszy i 10 ławek. Zlecono napraw i montaż oświetlenia   
na zieleńcu przy Jana Pawła II w Strzelinie. 

-    w rozdziale 90015(oświetlenie ulic, placów i dróg) ujęto wydatki w łącznej  
     kwocie 855.394,24 z (100,0% planu)ł na: 

1) bieżące utrzymanie  809.318,01 zł,  na:  
          - zakup energii - koszty związane z opłatami za energię elektryczną    
             zużytą na oświetlenie dróg ulic na terenie miasta i gminy Strzelin,      
          -  konserwacja oświetlenia drogowego - koszty związane z konserwacją i  
             eksploatacją oświetlenia drogowego (wymiana żarówek, przeglądy,     
             czystość opraw itp.) 
          -  modernizacji  oświetlenia  drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin  
             zostały wykonane następujące zadania: dokonano wymieniany opraw  
             oświetlenia drogowego na ulicy Szybalskiego w Strzelinie , wykonano  
             projekt na dobudowę oświetlenia drogowego przy ul. Popiełuszki,  
             dobudowano 2 słupy wraz z oprawami oświetlenia drogowego na ul.  
             Popiełuszki, wykonano projekt techniczny oświetlenia drogowego  ulicy  
             Młynarskiej I i II odcinek , Rynek miasta (pierzeja południowa).  
             Wymieniono oprawy oświetlenia drogowego w Gębczycach –  
             kamieniołomy – 3 sztuki, w Gęsińcu przy ulicy Sosnowej – 1 oprawę,  
             w Żeleźniku – 2 oprawy, doświetlono boisko treningowe w Parku  
             Miejskim – zamontowano 4 naświetlacze. 
           - zakup materiałów elektrycznych: zakup stylowych słupów oświetlenia  
             ulicznego wraz z fundamentami – przy ulicy Staromiejskiej, zakup  
             2 sztuk żarówek sodowych , 2 sztuk słupów oświetleniowych celem  
             dobudowy na ulicy Popiełuszki, zakup opraw oświetleniowych i  
             materiałów na dobudowę oświetlenia w Białym Kościele (za apteką). 
    2) zadanie inwestycyjne:  

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Strzelina poprzez     
modernizację  oświetlenia i instalację systemu monitoringu - 46.076,23  zł. 
Szczegółowy opis przedstawiono w części dot. wykonania inwestycji. 

 - w rozdziale 90095 ( pozostała działalność) kwota  188.888,55 zł (100,0% 
planu) obejmuje m.in.: wspieranie inicjatyw społecznych ( rad sołeckich i 
osiedlowych), montaż i demontaż elementów dekoracyjnych oświetlenia 
ulicznego, zakup urządzeń zabawowych na place zabaw m.in. w Gęsińcu, Pęczu, 
Kuropatniku, Dankowicach, Wąwolnicy i Górcu, flagowanie miasta z okazji świąt 
narodowych, bieżąca obsługa imprez plenerowych, remont szaletu w Rynku w 
Strzelinie,  renowację studni publicznych na terenie miasta Strzelina, renowacja 
tablic, obelisk, wykonanie tablic pomnika Żołnierza Polskiego, uszczelnienie 
fontanny w Rynku w Strzelinie, ogławianie i wycinkę drzew na gruntach 
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stanowiących własność gminy Strzelin, usługi weterynaryjne – nadzór sanitarno 
weterynaryjny, uśpienie bezpańskiego psa potrąconego przez samochód, 
odłowienie,  przewóz i utrzymanie w Schronisku Dla Zwierząt w Dzierżoniowie 5 
bezpańskich psów z terenu gminy, zakup suchej karmy dla bezpańskich psów i 
kotów z terenu gminy. Wysokość przyznanego dofinansowania na potrzeby rad 
sołeckich, tzw. fundusz inicjatyw społeczno – gospodarczych w wysokości 50.000 
zł zabezpieczał doraźne potrzeby społeczności wiejskich w zakresie drobnych 
napraw i remontów urządzeń użyteczności publicznej takich, jak zbiorniki ppoż, 
przepusty wodno-melioracyjne, skwery, kapliczki, jak i inne spotkania i imprezy 
wynikające z potrzeb mieszkańców wsi. 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

          Z działu tego poniesiono wydatki w kwocie 937.230,14  zł, tj. 90,2 % 
szacowanych rocznych wydatków, na finansowane:  

- rozdziale 92109 ( domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) –wydatków 
bieżących -  dotacji dla instytucji  kultury,tj: Strzelińskiego Ośrodka Kultury     
w  kwocie  479.500 zł, wydatki inwestycyjne   - 23.056,86 zł: 

   1. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pławna – 23.056,86 zł                                                                                                                                                                                          

- w rozdziale 92116 ( biblioteki)– dotacja dla  instytucji kultury na finansowanie  
biblioteki przekazana  została w kwocie  266700 zł 

- w rozdziale 92120 (ochrona i konserwacja zabytków)wydatkowano kwotę 
136.086,81  na: 
     wydatki bieżące – 376 zł, z przeznaczeniem na poprawę muru   
                                    zabytkowego przy ulicy Książąt Brzeskich w Strzelinie 
     wydatki inwestycyjne  - 135.710,81 zł  
 1. Odbudowa obiektu ratusza w Strzelinie – 135.710,81 zł. 
      

-   w rozdziale 92195 (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 31.886,47 zł  
    z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji związanej z  
    zagospodarowaniem terenu wokół Rotundy Św. Gotarda w Strzelinie,  
    przeprowadzono renowację (piaskowanie) słupa przy ulicy Jana Pawła w  
    Strzelinie, wykonano instalację odgromową przy zabytkowym obiekcie kościoła  
    w Żeleźniku.  
Niższa niż zakładano kwota  w tym dziale wynika z; niewykonania zabezpieczenia 
odkrytej części piwnic ratusza  oraz  opóźnionego naboru wniosków w ramach 
Mechanizmu Norweskiego. Przyjęto założenie, że dalsza odbudowa ratusza 
będzie odbywała się przy znaczącym udziale środków zewnętrznych. W związku z 
tym nie podjęto działań rzeczowych do czasu zabezpieczenia strony finansowej 
przedsięwzięcia. 
 
Dział 926  -  Kultura fizyczna i sport 

Z działu tego wydatkowano kwotę 1.942.785,32  zł, tj. 99,6 % w stosunku 
do planu rocznego, na sfinansowanie niżej wymienionych zadań: 
-   w rozdziale 92601 (obiekty sportowe) wydatkowano łącznie kwotę na: 
     wydatki bieżące – 53.067,55 zł przeznaczoną na: demontaż urządzeń z  
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     obiektu basenu kąpielowego w Straelen, wymianę okien w budynku  
     administracyjnym przy ulicy Okrzei 14, wymiana części sieci wodociągowej,  
     zasilającej  basen kąpielowy, remonty dachów na obiektach przy ulicy  
     Staromiejskiej i kąpielisku miejskim, dofinansowanie organizacji zawodów o  
     mistrzostwo Polski w łucznictwie; 
     wydatki inwestycyjne – 1.195.167,77 zł, na: 
      -    modernizację hali sportowej przy ulicy Staromiejskiej w Strzelinie –  
            963.431,00 zł 
       -   przebudowa kotłowni OsiR-u w Strzelinie, przy ul. Staromiejskiej 64 –  
            231.736,77 zł. 
-   w rozdziale 92604 (instytucje kultury fizycznej)  ujęto dotację dla Ośrodka    

Sportu i Rekreacji w Strzelinie   w kwocie  379.550 zł, która została 
przeznaczona na  dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania bazy 
sportowo-rekreacyjnej administrowanej przez tę jednostkę. 

- w rozdziale 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatkowano kwotę 
315.000zł, którą przekazano  jako dotację dla : 

     KS Strzelinianka – 73.000 zł, TKS Granit -  65.000 zł, M- G Zarząd LZS –   
     65.000 zł, TKS Strzelec -55.000 zł, Szkolny Związek Sportowy – 4.500 zł,  
     Taekwon-do – 4.000 zł, KS Dragon – 9.000 zł, PTTK Strzelin – 7.000 zł,  
     Ognisko Jastrząb -6.500 zł,  PZW Strzelin – 5.000 zł, UKS „Tygrysy” –  
     8.000 zł, Strzeliński Klub KYOKUSHIN –  6.000 zł, UTKS Granit – 7.000 zł.      
     Środki finansowe przekazano na podstawie zawartych umów w wyniku  
     rozstrzygnięcia konkursu ofert, z dnia  roku, na  złożonych  
     ofert komisja zakwalifikowała i podzieliła zabezpieczone w budżecie środki,  
     jak wyżej przedstawiono. Stowarzyszenia i organizacje sportowe  
     wykorzystały te środki zgodnie z zawartymi umowami i rozliczyły ich  
     wykorzystanie w obowiązującym terminie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


