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Dochody  własne 

 
Utworzone na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i uchwał Rady 

Miejskiej Strzelina dochody własne uzyskały w roku 2008  łącznie dochody  z darowizn 
 i źródeł określonych w uchwałach w kwocie 877.340,81 zł, to jest 91,60% 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  
733.685,22 zł, to jest 76,60 % planu, stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł – 
143.655,59 zł. 
Realizacja dochodów własnych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia 
się następująco: 
 
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie 
Planowana kwota dochodów własnych w wysokości 118.555,33 zł, pochodząca z 
przekazanych darowizn, została w całości wydatkowana na cele wskazane przez 
darczyńców. 
 
Szkoły podstawowe 
Na rachunki dochodów własnych szkół podstawowych wpłynęła kwota  47.475,95 zł 
dochodów własnych, tj. 82,09 % planu z tytułu: wynajmu sal lekcyjnych i innych 
pomieszczeń. Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły 21.460,86 zł, na 
koniec roku na rachunku dochodów własnych szkół podstawowych pozostała kwota 
26.015,09 zł. 
Dochody własne uzyskały szkoły: 
1. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie – 17.341,93 zł, którymi zostały pokryto wydatki   
   w kwocie 11.114,07 zł, na zakup: stolików i krzeseł, lalki drewnianej oraz książek,  
   opłacono podatek VAT. Pozostała na koniec roku kwota 6.227,86 zł. 
2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 15.972,44 zł, którymi pokryto wydatki w  
    kwocie 7.773,07 zł, opłacono podatek VAT na zakup: sprzętu nagłaśniającego.  
    Pozostała na koniec roku  kwota 8.199,37 zł. 
3. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku –14.161,58 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie      
    2.573,72 zł na potrzeby chóru i opłacono podatek VAT. Pozostała na koniec roku  
    kwota 11.587,86 zł. 
 
Przedszkole Miejskie 
Na rachunek dochodów własnych w roku 2008 wpłynęła kwota 164.874,64 zł, stanowiąca 
66,62 % planu rocznego, pochodząca głównie z opłat za tzw. „wsad  do kotła”. Wydatki 
sfinansowano w kwocie 158.437,68 zł, pozostała na koniec roku kwota 6.436,96 zł. 
 
 Gimnazja 
Na rachunki dochodów własnych utworzonych w gimnazjach wpłynęła kwota 123.972,96 
zł,  tj.  141,21 %. Sfinansowano wydatki dochodami własnymi w wysokości 58.914,69 zł, 
na koniec roku pozostała kwota 65.058,27 zł. 
Dochody własne uzyskały gimnazja: 

1. Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie – 5.975,24 zł, z tego sfinansowano zakup fotela i 
stolika  na kwotę 1.176,67 zł, pozostała na koniec roku budżetowego kwota 
4.798,57 zł, 

2. Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie – 117.997,72 zł zł, w tym z darowizny 12.312,95 zł; 
z kwoty tej sfinansowano wydatki w wysokości 57.738,02 zł, na: zakup mebli, 
sprzętu w-fu, książek, słowników, ostrosłupów i brył, wyremontowano wejście 
główne, wykonano boks na odpady, przeprowadzono remont sal, wykonano roboty 
elektryczne, wymieniono okno, opłacono podatek VAT. Na koniec roku pozostała  
kwota 60.259,70  zł. 

 
Dowożenie uczniów 
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W roku 2008 uzyskano dochody własne z wynajmu autobusów w kwocie 29.431,40 zł, tj. 
101,62 % rocznego planu. Wydatki pokryte dochodami własnymi wyniosły 27.476,92 zł. 
Z kwoty tej sfinansowano zakup odsysacza paliw , materiałów do remontu i 2 sztuk opon.  
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 1.954,48 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 2008 uzyskano z tego tytułu  393.030,53 zł 
dochodów , którymi sfinansowano wydatki w kwocie 356.310,82 zł. Na koniec roku 
pozostała kwota 36.179,71 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonanie planu przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2008  
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Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej 
zatwierdzony na kwotę 668.675 zł został wykonany w kwocie 416.596,16 zł, tj.                    
w 62,30 %, w tym wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego w 53,32 %. 
Uzyskane środki zostały wydatkowane w łącznej kwocie  285.246,36 zł, tj. w 42,89 % 
planu, na:      wydatki bieżące           -   93.001,14 zł,  66,91 % wydatków planowanych       
                     wydatki  inwestycyjne  - 192.245,22 zł,   36,55% wydatków planowanych   
 
Wydatki bieżące zostały poniesione na: 

1. deratyzacja terenów gminnych  
2. obsługę selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy, naprawę 

pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, 
3. opracowanie programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją na terenie gminy 

Strzelin 
4. opracowanie elektronicznej bazy danych o czynnikach przyrodniczych, jako 

podstawy do określenia granicy rolno-leśnej  
5. zakupiono worki i rękawice na akcję „Sprzątanie Świata” i „Pomóżmy 

kasztanowcom”. 
 

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na: 
1. budowę kolektora sanitarnego w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Strzelinie –w 

ramach poniesionych wydatków w wysokości 62.220,00 zł opracowano 
dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę; 

2. budowę kanalizacji deszczowej III etap ul. Wita Stwosza – Oławska w Strzelinie – 
wydatkowano 12.200 zł, 

3. budowę sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Białym 
Kościele (etap IV) wydatkowano 98.474,67 zł – zadanie zostało wykonane               
i przekazane do eksploatacji ZWiK-owi w Strzelinie, 

4. budowa separatora na kanalizacji deszczowej wylot nr 4 w Strzelinie – na zadanie 
to nie wydatkowano środków finansowych  z GFOŚiGW  - opracowano 
dokumentacje techniczną w ramach projektu pn. „Przebudowa ulicy Ząbkowickiej 
w Strzelinie”, 

5. zakup pojemników do selektywnej zbiórkę odpadów,  które rozstawiono na terenie 
miasta i gminy – 19.350,55 zł. 

  
 
   Na koniec roku 2008 pozostały środki pieniężne  w kwocie 131.349,80 zł. 
 


