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Planowane na rok 200 9 wydatki budŨetowe w kwocie 71.649. 540 ,00  zğ zostağy wykonane w kwocie  
61.443.823,81  zğ, to jest w 85,8  % w stosunku rocznym. Na kwotň poniesionych wydatk·w zğoŨyğy siň 
wydatki majŃtkowe w wysokoŜci 14.117.580,58  zğ, kt·re stanowiŃ 23,0  % wydatk·w og·ğem i wydatki 
bieŨŃce w wysokoŜci 47.326.243,23  zğ, stanowiŃce 77,0%   wydatk·w. 
 
Struktura wydatk·w budŨetowych w ukğadzie rodzajowym przedstawia siň nastňpujŃco 

WYDATKI  
PLAN      
Po zmianach    

WYKONANIE  %  
Struktura  
%  

O G č Ğ E M: 71.64 9.540,00  61.443.823,81  85,8  100,0  

z tego:      

WYDATKI   MAJłTKOWE 22.865.398,00  14.117.580,58  61,7  23,00  

w tym:      

    zadania inwestycyjne  21.86 0.23 0,00  13.112 .41 3,1 6 60,0   

WYDATKI  BIEŧłCE 48.784.142,00  47.326 .243 ,23 97, 0 77,0  

 w  tym:      

wynagr odzenia wraz z  
pochodnymi  20 421 101,73  20 189 259,86  

 
99, 9 

 
 

dotacje  dla instytucji kultury    1 131 500,00  
      

1 131  250 ,00  

 
 

98,5  

 
 
 

dotacje podmiotowe  2 019 629,00  2 018 415,00  99 ,9  

Dotacje celowe na pomoc 
finansowŃ udzielane miňdzy 
jst.  6 000,00  0,00   

 

dotacje celowe na zadania 
wğasne gminy realizowane 
przez podmioty nienaleŨŃce 
do sektora finans·w 
publicznych  1 267 900,00  1 227 410,00  96,8  

 

wydatki na obsğugň dğugu 290 000,00  260 734,31  89,9   

Wydatki na realizacjň zadaŒ 
okreŜlonych w Gminnym 
Programie Profilaktyki i 
RozwiŃzywania Problem·w 
Alkoholowych  420 000,00  313 323,16  74,6  

 
 
 
 
 

wydatki na finansowanie 
zadaŒ  zleconych z zakresu 
administracji rzŃdowej 

 
6. 808 .523 ,23  

 
 

6. 784.361,22  

 
 

99,6  

 
 
 

     

 
Wydatki majŃtkowe obejmowağy wydatki na programy i zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne 
jednostek budŨetowych, wydatki na uzupeğnienie wkğad·w do sp·ğek prawa handlowego oraz dotacje 
celowe na dofinansowanie koszt·w realizacji inwestycji i zakup·w inwestycyjnych. 
 
Wydatki bieŨŃce, zgodnie z uchwağŃ budŨetowŃ, obejmowağy w szczeg·lnoŜci: 

1.  wydatki na wynagrodz enia i pochodne od wynagrodzeŒ stanowi ğy 33,24 % wydatk·w og·ğem, 
wypğacone zostağy w wysokoŜci 20 189 259,86 zğ, tj.99,9% planu,  

2.  dotacje dla instytucji kultury  stanowiğy 1,85% wydatk·w og·ğem, zostağy wykonane w wysokoŜci 
1 131  500 zğ, tj.100,0% planu, 

3.  dotacje podmiotowe stanowiğy 3,39 % wydatk·w, zostağy  przekazane uprawnionym podmiotom 
w wysokoŜci 2.018.415,00 zğ, tj. 99,9 % planu, 

4.  dotacje celowe na zadania wğasne gminy realizowane przez podmioty nienaleŨŃce do sektora 
finans·w publicznych stanowi ğy 2,0% wydatk·w og·ğem, przekazane zostağy podmiotom w 
kwocie 1.227.410 zğ tj. 9 6,8 % planu,  

5.  na obsğugň dğugu poniesiono wydatki w kwocie 260 734,31 zğ,tj.89,9 % planu, kt·re w stosunku 
do wyda tk·w og·ğem wynoszŃ 0,4%,  
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6.  wydatki na realizacjň zadaŒ okreŜlonych w gminnym  programie profilaktyki i rozwiŃzywania 
problem·w alkoholowych poniesiono w kwocie 313 323,16 zğ, tj.  74,6  % planu rocznego , 

7.  wydatki na finansowan ie zadaŒ zleconych gminie stanowiğy 11,1 % wydatk·w, zrealizowano             
w wysokoŜci 6.784.361,22 zğ, tj.99 ,6 % planu . 
 

Realizacja wydatk·w w poszczeg·lnych dziağach klasyfikacji budŨetowej przedstawia siň nastňpujŃco: 
 
Dziağ 010 ï Rolnictwo i ğowiectwo 
Na realizacjň zadaŒ w tym dziale wydatkowano kwotň 697.763,56  zğ, stanowiŃcŃ  97,4   % planowanych 
wydatk·w, w tym: 
 w rozdziale 01008  (melioracje wodne) wydatkowano ğŃcznie kwotň 23.924,76  zğ, w tym   na:  
konserwacjň rowu Ŝr·dpolnego(czyszczenie mechaniczne) we wsi Muchowiec,  na realizacj ň 
programu ĂBezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, 

 w  rozdziale 01030 (izby rolnicze) wydatkowano kwotň 42.722,15  zğ, kt·ra zostağa przekazana jako  
skğadka naleŨna DolnoŜlŃskiej Izbie  Rolniczej we Wrocğawiu.  

     WysokoŜĺ skğadki wynosi  2% od zrealizowanego podatku rolnego . 
 w rozdziale 01095  (pozostağa dziağalnoŜĺ) wydatkowano kwotň 631.116,65  zğ, kt·rŃ przeznaczono 
na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napňdowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej przez producen t·w rolnych oraz pokrycie koszt·w postňpowania przy  zwro cie tego 
podatku, poniesionych  przez gminň. 
 
 

Dziağ 600 ï Transport i ğŃcznoŜĺ 
W dziale tym wydatkowano ğŃcznie 5.118.766,52  zğ, tj. 69,2  % planu rocznego na niŨej wymienione 
zadania:  
 w rozdziale 600 13 (drogi publiczne w ojew·dzkie)  poniesione wydatki inwestycyjne  w kwocie 
990.970 zğ stanowiŃce 100,0% planu rocznego przeznaczone byğy na Przebudowň drogi 
wojew·dzkiej Nr 395 w Strzelinie ï ul. ZŃbkowicka. 

 w rozdziale 60014  (drogi publiczne powiatowe) pon iesione wydatki inwestycyjne  w kwocie 
21.960,00 zğ stanowiŃce 11,0 % planu rocznego przeznaczone byğy na pomoc finansowŃ dla 
Starostwa Powiatowego na remont chodnik·w w Karszowie.  Starostwo Powiatowe w Strzelinie 
opracowağo dokumentacjň technicznŃ, natomiast realizacja zadania zostağa przeğoŨona na rok 2010. 

 w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w kwocie 4.096.440,52 zğ 
stanowiŃce 68, 9 %  planu rocznego  przeznacz one byğy na : 

wydatki bieŨŃce  -  wydatkowano kwotň 1.060,781,72  zğ na niŨej wymienione zadania:  
1.  Oznakowanie dr·g na terenie miasta i Gminy Strzelin ï wykonywane byğo przez Wykonawstwo 

Rob·t Drogowych z Ligoty Wielkiej od 1 stycznia  do 21 czerwca 2009 r. Nastňpnie  w wyniku 
ogğoszonego przetargu zawarto nowŃ umowň i prace wykonywane byğy przez firmň RESTAL z 
Opola. Prace polegağy na wykonaniu oznakowani a poziome go i pionowego na terenie miasta i 
gminy. W ramach prac wykonano: wymianň starych o zğej widocznoŜci znak·w na nowe, 
wymianň starych sğupk·w, naprawň i wymianň zniszczonych w wyniku kolizji drogowych i 
wandalizmu znak·w i sğupk·w Prace te zostağy wykonane przy nastňpujŃcych ulicach : Adama 
Mickiewicza,  Gen. Leopolda Okulickiego, Wrocğawskiej, B.Krzywoustego, Konopnickiej/Oğawskiej, 
Chopina, Bolka I świdnickiego, Gen. Roweckiego. Wykonano takŨe na terenie miasta 
oznakowanie poziome (przejŜcia dla pieszych) na nastňpujŃcych ulicach: Konopnickiej, 
Brzegowej, Staszica, Prusa, Puğaskiego, Grunwaldzkiej, Ğokietka, ŧwirki i Wigury, 
Poniatowskiego, Okrzei, Kolejowej, Piğsudskiego, Sienkiewicza, św. Jana, Jana Pawğa II, 
Kopernika. Wykonano stağŃ organizacjň ruchu przy ulicach A. G. Bella. Dokonano zmiany 
organizacji ruchu na ul. Okrzei w Strzelinie. Zrobiono progi zwalniajŃce z kostki betonowej na 
ulicach: Staszica i Brzegowej w St rzelinie.  

2.  Zimowe utrzymanie dr·g i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin wykonywane byğo w okresie od 
01.01.2009  r.  do 15.04.2009  r. oraz od 15.11. 2009 roku  do 31.12.200 9 roku przez Zakğad 
Produkcyjno Handlowo Usğugowy ñKOMUSò ze Strzelina. W ramach zadania wykonywane byğo 
odŜnieŨanie i posypywanie materiağami uszarstniajŃcymi dr·g, ulic i chodnik·w gminnych. Prace 
wykonywane byğy w miarň potrzeby wg wskazaŒ zleceniodawcy (Gminy Strzelin)  w zaleŨnoŜci 
od potrzeb i  panujŃcych warunk·w atmosferycznych. 

3.  Rem onty i odbudowa wiat przystankowych ï odnowion o  zniszczon Ń wiat ň  w miejscowoŜci 
Chociwel . Wykonano mapň dla cel·w projektowych oraz opracowano dokumentacjň technicznŃ 



 
 

3 
 
 
 

na budowň zatoki autobusowej w Kazanowie. Wykonano zatokň autobusowŃ oraz ustawiono 
wiatň przystankowŃ w miejscowoŜci G·rzec. Dokonano rozbi·rki starej wiaty przystankowej przy 
ul. Brzegowej w Strzelinie.  

4.  Utrzymanie zieleni w pasach drogowych polegağo na:  wycin ce dw·ch drzew przy ul. Sğowackiego 
w Strzelinie wraz z frezowaniem pni.  Opracowan o operat dendrologiczny w celu oceny 
drzewostanu w ulicy Piğsudskiego w Strzelinie. Przeprowadzono frezowanie czterech pni po 
wycince drzew w parku miejskim w Strzelinie. Wykonano ciňcia pielňgnacyjne drzew (usuwanie 
posuszu) oraz usuniňto zakrzaczenia w pasach dr·g gminnych ï ul. Witosa i  na drodze 
Cukrownia -Gňsiniec.  UprzŃtniňto zğamane drzewo w GoŜciňcicach Dolnych oraz wykonano ciňcia 
pielňgnacyjne zadrzewieŒ ul. Okrzei w Strzelinie. Wyciňto  zagraŨajŃce bezpieczeŒstwu drzewa 
w pasach drogowych w Nies zkowicach i na ul. Kolejowej w Strzelinie.  

5.  Remonty obiekt·w mostowych i przepust·w:  
 naprawiono konstrukcjň kamiennŃ przepustu w miejscowoŜci TrzeŜnia -   10 mb,  
 naprawiono przepust oraz czyszczenie rowu w miejscowoŜci Pğawna ï 89 mb,  
 wyremontowano zniszczone porňcze mostowe oraz zakonserwowano i pomalowano 
balustrady mostu na starym korycie Oğawy na drodze Cukrownia ï Gňsiniec 19 mb, 

 odtworzono i przebudowano dwa  przepusty w miejscowoŜci Biedrzych·w ï 7 mb.  
6.  Utrzymanie kanalizacji deszczowej  -   w ramach tego  zadania  zrobiono  miňdzy innymi: 

udroŨnienie kolektora deszczowego oraz czyszczenie trzech studni w ul. Grahama Bella                   
w Strzelinie,  regulacjň dw·ch studzienek kanalizacji deszczowej w Karsz·wku, wyczyszczono 
osadniki i przykanaliki wpust·w deszczowych na terenie dr·g gminnych miasta Strzelina w iloŜci 
50 szt. oraz dokonano przeglŃdu i zapewniono droŨnoŜĺ kolektor·w gğ·wnych kanalizacji 
deszczowej zlewni ulic: Popieğuszki, Kopernika, Wojska Polskiego, Okulickiego = 3860 mb 
oczyszczono  kanal izacje deszczowŃ ul. Bolka I świdnickiego ï dz.40 i 40/I,  wykonano remont 
kanalizacji deszczowej  na dziağce gminnej przy ul. WolnoŜci 32 w Strzelinie, oczyszczono 
kanalizacjň deszczowŃ ul. Mğynarskiej w Strzelinie 250 mb,  wykonano odprowadzenie w·d 
deszcz owych z placu targowego do kanalizacji w ul. Okulickiego w Strzelinie,  wykonano 
czyszczenie row·w i przepust·w w miejscowoŜci Muchowiec.  

7.  Ubezpieczenie dr·g ï w UNIQA Towarzystw o Ubezpieczeniow e SA we Wrocğawiu ubezpieczono 
od odpowiedzialnoŜci cywilnej i  deliktowej drogi gminne o dğugoŜci 47 kilometr·w i chodniki      
o dğugoŜci 43 km. 

8.  Dokonano Ŝcinki pobocza drogi gminnej Mikosz·w ï Pňcz na powierzchni 1560 m2.  
9.  Koszenie poboczy dr·g ï wykoszono w okresie wiosennym i jesiennym pasy szerokoŜci 1 mb, 

poboc za po obu stronach dr·g gminnych na terenie miasta  i gminy o ğŃcznej powierzchni 
64  755 m2.  

10.  Utwardzono chodnik i dojŜcie do przystanku w Biedrzychowie na pow. 80 m2. 
11.  Utwardzono pğytkami betonowymi przejŜcie dla dzieci do szkoğy miňdzy ulicami Wojska 

Polsk iego ï Brzegowa ï 250 mb.  
12.  UğoŨono dywanik z masy asfaltowej na alejce w parku miejskim w Strzelinie prowadzŃcej do 
gğ·wnej pğyty boiska ï 695 m2.  

13.  UğoŨono dywanik z masy asfaltowej na cağej powierzchni parkingu przy Cmentarzu Komunalnym 
przy ul. Krzepickiej  na powierzchni 1331 m2.  

14.  Przebrukowano nawierzchniň jezdni drogi gminnej ( na wjeŦdzie do Zakğadu Aktywizacji 
Zawodowej )  w Mikoszowie oraz wykonano chodnik z kostki betonowej.   

15.  Naprawiono nawierzchniň drogi gminnej ï boczna ul. DzierŨoniowskiej; oczyszczono istniejŃcŃ 
nawierzchniň jezdni i uğoŨono dywanik z masy bitumicznej. 

16.  Usğugi sprzňtowe ï wykonywane prace polegağy na:  
o transporcie gruzu z Nowolesia,  
o wynajmie ğadowarki, samochodu ciňŨarowego, pracach zwiŃzanych z przygotowaniem terenu 

pod plac zabaw przy  ul. GağczyŒskiego, 
o przewozie humusu z ul. Okulickiego na ul. OğawskŃ, przewozie pğytek i trylinki z ul.     

              DzierŨoniowskiej do Biedrzychowa, 
o transporcie frezowiny z ul. DzierŨoniowskiej na ul. OğawskŃ, transporcie humusu z ul.  
o Okulickiego do ZSP przy ul. 1-go Maja,  
o porzŃdkowaniu placu przy ul. Oğawskiej, przewozie frezowiny z Piotrowic na ul. OğawskŃ,      
o przewozie kruszywa kamiennego z GňsiŒca na ul. Moniuszki, 
o wywozie nieczystoŜci z ul. Moniuszki do BroŨca, 
o /przewozie materiağ·w kamiennych z ul. Oğawskiej na ul. Moniuszki, 
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o wywozie nieczystoŜci i porzŃdkowaniu teren·w gminnych we wsi Strzeg·w. 
    17.Remonty czŃstkowe nawierzchni  bitumicznych  ï wykonawcŃ tego zadania byğa firma DUDGRA     
        z Wrocğawia, wyğoniona w drodze przetargu nieograniczone go.  
        W ramach tego zadania masŃ mineralno-asfaltowŃ na gorŃco wyremontowano niŨej wymienione  
         ulice w Strzelinie: Okulickiego, Piğsudskiego, OgrodowŃ, ZielnŃ, Sğowackiego, Chrobrego,  
         PowstaŒc·w śl., SkawiŒskŃ, Matejki, ŧwirki i Wigury, BrzegowŃ, Prusa, Puğaskiego,  
         Michağkiewicza, wjazd na ul. Energetyk·w oraz drogi w miejscowoŜciach Dobrogoszcz, Gňsiniec,  
         Lud·w Polski ï razem 715 m2.  
         W ramach napraw czŃstkowych emulsjŃ i grysami wyremontowano niŨej wymienione ulice  
         Strzelina: Chopina, Okulickiego, ZielnŃ, OgrodowŃ, BrzegowŃ oraz drogi w miejscowoŜciach:  
         Szczawin, Mikosz·w, BroŨec, Muchowiec, Pğawna i drogň Mikosz·w ï Pňcz ï razem 1680m2.  
         W celu poprawy bezpiec zeŒstwa po okresie zimowym naprawiono jezdnie na najbardziej  

zniszczonych fragmentach nawierzchni dr·g masŃ na zimno ï 4,44 Mg.  
Og·ğem wyremontowano 3740 m2 nawierzchni dr·g. 

    18.Remonty czŃstkowe  nawierzchni niebitumicznych na terenie miasta i gminy Strzelin  
        wykonywane byğy gğ·wnie przez Zakğad Produkcyjno Handlowo Usğugowy ĂKOMUSò ze Strzelina.  
        W ramach zadania wykonano:  

o remont chodnika i jezdni przy ul. Mickiewicza w Strzelinie w rejonie PZLA  ï 118  m2,  
o chodnik w rejonie ul. KoŜciuszki  ï 15,6  m 2,  
o remont chodnika przy ul. Chrobrego  -  21,75m2, ul. Sğowackiego ï 5,8m2, ul. Kamiennej -
2,25 m2, ul. Ğokietka ï 1,6m2,  

o przebudowň chodnika w Ludowie Polskim ï 70m2,  
o przebudowň chodnika w Piotrowicach ï 153m2,  
o uzupeğniono ubytki, uregulowano krawňŨniki, remontowano, przebudowywano i ulepszano 
nawierzchnie chodnik·w, dr·g gminnych na terenie miasta ï 180m2,  

o remont nawierzchni tğuczniowych dr·g gminnych w GňsiŒcu ï 699 m2,  
o remont nawierzchni tğuczniowej drogi  w Biağym KoŜciele ï 150 m2,  
o utwardzon o nawierzchnie alejek kostkŃ kamiennŃ na skwerze przy ul. Rybnej ï 48 m2,  
o przebudowň nawierzchni parkingu z kostki kamiennej o powierzchni 353 m2 przy UMiG        

w Strzelinie.  
    19. Dokonano opğat  za korzystanie ze Ŝrodowiska. 
Inwestycje:   
na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotň 3.035.658,80  zğ na: 

1.  przebudowň ciŃg·w komunikacyjnych prowadzŃcych do WSSE Podstrefa  
Strzelin oraz strefy aktywnoŜci gospodarczej przy ul. Energetyk·w w Strzelinie  
ï 2.512.594,42  zğ, 

2.  przebudowň ul. Grota Roweckiego w Strzelinie ï 217.582,17 zğ, 
3.  budowň placu manewrowego speğniajŃcego wymogi ppoŨ. w ciŃgu ul. Ksiňdza Wğadysğawa 
Michağkiewicza ï 39.500,00 zğ, 

4.  remont nawierzchni chodnika w ulicy Mickiewicza wraz z wymianŃ oŜwietlenia ulicznego w 
Strzelinie ï 142.143,48 zğ, 

5.  remon t chodnika w ulicy KoŜcielnej wraz z oŜwietleniem ulicznym ï 2.800 ,00 zğ, 
6.  przebudowa ul. Piğsudskiego w Strzelinie  ï 109.038,72  zğ,  
7.  modernizacja ul. Wodnej w Strzelinie ï 12.000,01 zğ, 

Niewykonanie planu wydatk·w przeznaczonych na zadania inwestycyjne w kwocie 1.786.151,20 zğ 
dotyczy, miňdzy innymi,  nastňpujŃcych zadaŒ: 

1.  przebudowň ciŃg·w komunikacyjnych prowadzŃcych do WSSE Podstrefa  
Strzelin oraz strefy aktywnoŜci gospodarczej przy ul. Energetyk·w w Strzelinie ï 696.705,58 zğ, 

2.  przebudowň ul. Grota Roweckiego w Strzelinie  ï 232.417,83 zğ, 
3.  budowa ul. Krzywoustego w Strzelinie  ï 30.000 zğ,  
4.  przebudowa ul. Wğadysğawa Ğokietka w Strzelinie ï 450.000 zğ,  
5.  modernizacji ul. Wodnej w Strzelinie 187.999,99 zğ, 
Przyczyny odchyleŒ zostağy om·wione w sprawozdaniu opisowym z wykonania zadaŒ 
inwestycyjnych w roku 2009.  

 w rozdziale 60017 (drogi wewnňtrzne) poniesione wydatki inwestycyjne  w kwocie 9.396,00 zğ 
stanowiŃce 3,61% planu rocznego przeznaczone byğy na: remont drogi dojazdowej do grunt·w 
rolnych ï przedğuŨenie ulicy G·rzystej w kierunku GoŜciňcic. Zgodnie z zawarta umowŃ zadanie to 
powinno byĺ ukoŒczone do dnia 15.12.2009 roku. Wykonawca zadania nie wykonağ rob·t w 




