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Dochody  własne 

 
Utworzone na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i uchwał Rady 

Miejskiej Strzelina dochody własne uzyskały w roku 2009  łącznie dochody  z darowizn 
 i źródeł określonych w uchwałach w kwocie 883.121,84 zł, to jest 88,92% kwoty 
planowanej. Dochody własne uzyskane w szkołach i gimnazjach  przeznaczane są przede 
wszystkim na poprawę bazy dydaktyczno-wychowawczej. 
Wydatki sfinansowane dochodami własnymi  w roku sprawozdawczym wyniosły  
671.248,70 zł, to jest 67,59 % planu, stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł – 
211.873,14 zł. 
Realizacja dochodów własnych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia 
się następująco: 
 
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie 
Planowana kwota dochodów własnych w wysokości 76. 706,91 zł, pochodząca   
z przekazanych darowizn, została w całości wydatkowana na cele wskazane przez 
darczyńców. 
 
Szkoły podstawowe 
Na rachunki dochodów własnych szkół podstawowych wpłynęła kwota 52.878,48 zł 
dochodów własnych, tj. 137,69 % planu z tytułu: wynajmu sal lekcyjnych i innych 
pomieszczeń. Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły 14.165,02 zł, na 
koniec roku na rachunku dochodów własnych szkół podstawowych pozostała kwota 
38.713,46 zł. 
Dochody własne uzyskały szkoły: 
1. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie – 18.067,11 zł, którymi zostały pokryto wydatki   
   w kwocie 10.049,62 zł, na: zakup  kodeksu praw dziecka – 882,02 zł, wymianę  
   grzejników i płytek w jadalni, zabudowę pomieszczenia intendenta, wstawienie drzwi 
   – 7.430,00 zł, opłacono podatek VAT – 1.716,-zł i opłatę bankową – 21,60 zł.      
   Pozostała na koniec roku kwota 8.017,49 zł. 
2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 13.773,51 zł, którymi pokryto wydatki w  
    kwocie 821,60 zł, w tym: opłacono podatek VAT–800,00 zł i opłatę bankową–21,60 zł.    
    Pozostała na koniec roku  kwota 12.951,91 zł. 
3. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku –21.037,86 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie      
    3.293,80 zł na zakup pomocy naukowych – 1 462,20 zł, opłatę bankową – 21,60 zł,  
    opłacono podatek VAT, który wyniósł 1.810,-zł. Pozostała na koniec roku  kwota  
    17.744,06 zł. 
 
Przedszkole Miejskie 
Na rachunek dochodów własnych w roku 2009 wpłynęła kwota 184.038,16 zł, stanowiąca 
71,19 % planu rocznego, pochodząca głównie z opłat za tzw. „wsad  do kotła”. Wydatki 
sfinansowano w kwocie 177.705,00 zł, pozostała na koniec roku kwota 6.333,16 zł. 
 
Gimnazja 
Na rachunki dochodów własnych utworzonych w gimnazjach wpłynęła kwota 163.858,89 
zł,  tj.  145,81 %. Sfinansowano wydatki dochodami własnymi w wysokości 46.871,11 zł, 
na koniec roku pozostała kwota 65.058,27 zł. 
Dochody własne uzyskały gimnazja: 

1. Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie – 9.444,56 zł, z tego sfinansowano zakup pomocy 
naukowej „Było sobie życie”  na kwotę 283,00 zł, opłacono usługę informatyczną 
w kwocie 1.561,60 zł, zakupiono artykuły komputerowe za kwotę 2.035,00 zł, 
opłata bankowa wyniosła – 21,60 zł, pozostała na koniec roku budżetowego kwota 
5.543,36 zł, 

2. Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie – 154.414,33 zł; z kwoty tej sfinansowano wydatki w 
wysokości 42.969,91 zł, na zakup: mebli i krzeseł do sal lekcyjnych – 8.563,67 zł, 
materiałów malarskich – 2.898,68 zł, drukarki i komputera – 1.647 zł, regałów i 
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biurek – 7.696,98 zł, wykładziny dywanowej – 954 zł , tablic korkowych – 900,60 
zł, sprzętu do wf – 997,22 zł, map historycznych – 2.367,00 zł, globusów – 
429,06 zł. Opłacono podatek VAT – 13.805, 00 zł, koszty przesyłek i opłata 
bankowa wyniosły razem 56,60 zł. Na koniec roku pozostała kwota 111.444,42 zł. 
Z okazji 50-tej rocznicy szkoły darczyńcy wpłacili kwotę 250 zł, za którą szkoła 
zakupiła tablicę pamiątkową. Dary przekazane na konto dochodów własnych 
Gimnazjum Nr 2 stanowią kwotę 17.307,65 zł. Zgodnie z wolą darczyńcy szkoła 
może z nich finansować organizacje imprez szkolnych, przewozy na turnieje 
sportowe, pomoc dla uczniów. W roku 2009 z powyższych środków,  sfinansowano 
nagrodę dla najlepszej uczennicy kosztem 372,00 zł. 

 
 
Dowożenie uczniów 
W roku 2009 uzyskano dochody własne z wynajmu autobusów w kwocie 10.566,44 tj. 
58,92 % rocznego planu. Wydatki pokryte dochodami własnymi wyniosły 32,10 zł.  
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 10.534,34 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 2009 uzyskano z tego tytułu  396.872,96zł 
dochodów, tj. 80,83%  planu, którymi sfinansowano wydatki w kwocie 357.568,56 zł.  Na 
koniec roku pozostała kwota 39.304,40 zł. 
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Wykonanie planu przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009  

 

 

 
Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej 
zatwierdzony na kwotę 656.350 zł został wykonany w kwocie 663.204,73 zł, tj.                    
w 101,04 %, w tym wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego w 101,22 %. 
Uzyskane środki zostały wydatkowane w łącznej kwocie  156.876,69 zł, tj. w 23,95 % 
planu, na:      wydatki bieżące           -   136.929,69 zł,  54,77 % wydatków planowanych       
                     wydatki  inwestycyjne  -     19.947,00 zł,   4,93 % wydatków planowanych   
 
Wydatki bieżące zostały poniesione na: 

1. obsługę selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy, 
2. opróżnianie pojemników na przeterminowane leki, 
3. wykonanie zabiegu ochronnego kasztanowców, 
4. zbiórka zużytego sprzętu AGD, 
5. wykonanie dokumentacji dotyczącej LPR dla miasta Strzelina, 
6. wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Programu Gospodarki 

Odpadami, 
7. zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, 
8. uporządkowanie terenu gminnego i transport odpadów, 
9. zbiórkę zużytych opon, 
10. oczyszczenie piaskownika w Kuropatniku, 
11. publikacja artykułu prasowego, 

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na: 
1. zakup pojemników do selektywnej zbiórkę odpadów,  które rozstawiono na terenie 

miasta i gminy – 19.947,00 zł. 
  
 
   Na koniec roku 2009 pozostały środki pieniężne  w kwocie 506.328,04 zł. 
 


