
 
I. Uchwała budŜetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym  
  
1.BudŜet Gminy Strzelin na rok 2008 zatwierdzony został uchwałą nr XVII/143/08 Rady 

Miejskiej Strzelina z dnia 29 stycznia 2008 roku. Zakładał on uzyskanie: 
     -    dochodów w wysokości   52.350.590 zł, 
     -    plan wydatków wynosił   50.666. 020zł.  
     NadwyŜkę budŜetu ustalono w wysokości 1.684.570 zł.  Ponadto     
     w budŜecie gminy załoŜono uzyskanie przychodów w wysokości 727.195 zł              
     i rozchody na kwotę 2.411.765 zł. 
     Zaplanowana spłata rat zaciągniętych poŜyczek długoterminowych i kredytów  
     stanowiła łączną kwotę 2.411.756 zł, z tego: 
     - spłata poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
        Wodnej w wysokości 741.420 zł, 
     -  spłata kredytu w Banku Ochrony Środowiska  - 741.800 zł, 
     -  spłata kredytu z PKO BP SA  - 560.000 zł, 
     -  spłata poŜyczki z Banku Gospodarstwa Krajowegob w kwocie 368.544,91 zł. 
     Spłaty przypadających w roku budŜetowym zaciągniętych kredytów i poŜyczek            
     w kwocie 2.411.765 zł finansowane będą  z dochodów własnych gminy – nadwyŜki  
     budŜetu na kwotę 1.684.570 zł, z wolnych środków, jako nadwyŜki środków  
     pienięŜnych na rachunku budŜetu, wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek            
     z lat ubiegłych na kwotę 727.195 zł . 
     W toku wykonywania budŜetu roku 2008 plan dochodów i wydatków ulegał  
     zmianie  i na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił: 
                                      - dochody    - 51.848.819,23 zł 
                                      - wydatki     - 51.857.105,23 zł. 
 
2. Zmiany budŜetu gminy w ciągu roku: 

W okresie roku 2008 dokonano zmian w planie budŜetu na podstawie uchwał 
Rady Miejskiej Strzelina: nr XVIII/145/08 z dnia 31.03.2008 r, nr XX/169/2008                 
z   dnia 27.05.2008 r, nr XXI/183/2008 z dnia 24.06.2008 r, XXII/189/08 z dnia 
26.08.2008 r.nr XXIII/202/2008 z dnia 30.09.2008 r, nr XXIV/211/08  i  nr XXIV/213/08   
z dn.28.10.2008 r, XXV/218/2008 z dnia 25.11.2008 r.                                                        
i  Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin nr nr 0151/23/08 z dnia 10.03.2008 r, 
0151/36/08 z dnia 21.03.2008 r, 0151/39/08 z dnia 31.03.2008 r, 0151/68/08 z dnia 
18.04.2008 r.,0151/81/08 z dnia 30.04.2008 r.,0151/85/08 z dn.09.05.2008 r, 
0151/93/08  z dnia 30.05.2008 r,0151/110/08  z dnia 12.06.2008 r., 0151/122/08 z dnia 
27.06.2008 r, nr 0151/125/08 z dnia 14.07.2008 r, nr 0151/126/08 z dnia 15.07.2008 r., 
nr 0151/131/ 08 z dnia 30.07.2008 r, nr 0151/137/08 z dnia 11.08.2008 r, 0151/145/08   
z dnia 29.08.2008 r, nr 0151/151/08 z dnia 10.09.2008r,nr 0151/157/08 z dn. 30.09.2008 
r, nr 0151/167/08 zdnia 10.10.2008 r, nr 0151/175/08 i  nr 0151/176/08 z dnia 
31.10.2008 r,nr 0151/194/2008 z dn.24.11.2008 r, nr 0151/197/08 z dnia 26.11.2008 r, 
nr 0151/209/2008 z dn.5 grudnia 2008 r,nr 0151/215/2008 z dn.12.2008 r,                    
nr 0151/229/08 z dnia 22.12.2008 r. nr 0151/229a/08 z dnia 30.12.2008 r,                     
nr 151/230/2008 z dn.31 grudnia 2008 r. 
 
Zmniejszenie  planu dochodów w ciągu roku 2008 o kwotę ogółem 501.770,77 zł  
w stosunku do kwoty uchwalonej uchwałą Nr XVII/143/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku  
nastapiło w wyniku decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego i uchwał Rady 
Miejskiej i wynikało: 
1. ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę  3.975.013,00 zł  w zakresie: 

dochodów bieŜących – 754.856   zł, w tym m.in. w zakresie: 
a) dotacji celowych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone - 

552.633 zł, w zakresie pomocy społecznej, 
b) dotacji celowych  z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania 

własne – 202.223 zł, 
          dochodów majątkowych – 3.220.157 zł , w zakresie: 



a) środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, 
2. ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.473.242,23 zł w zakresie: 

dochodów bieŜących o kwotę 2.756.298,23 zł m.in. w zakresie: 
a) dochodów z tytułu podatków i opłat – 880.803,00 zł, w zakresie wpływów                        

z opłaty eksploatacyjnej, opłaty planistycznej, podatku od czynności cywilno-
prawnych, opłaty produktowej, 

b) pozostałych dochodów – 44.817,00 zł, w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów 
z róŜnych dochodów, 

c) subwencji oświatowej – 407.389,00 zł, 
d) dotacji celowych – 262.541,00 zł,  na finansowanie w ramach PO Kapitał Ludzki 

projektu systemowego w zakresie pomocy społecznej, 
e) dotacji z funduszy celowych -  28.900,00 zł w zakresie edukacji ekologicznej,  
f) dotacji celowych na realizację zadań zleconych - 629.298,23 zł, w zakresie zwrotu 

podatku akcyzowego rolnikom i programu romskiego,  
g) dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy – 495.823,00 zł                       

w zakresie oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej, 
h) dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami  

              samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieŜących – 6.727,00 zł,         
              w zakresie wyposaŜenia świetlic wiejskich, 
         dochodów majątkowych   716.944,00 zł, w zakresie: 

a) dotacji celowej z budŜetu państwa na realizację inwestycji na współfinansowanie 
projektów z funduszy strukturalnych - 12.639,00 zł, 

b) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych – 345.305,00 zł w zakresie bezpieczeństwa 
publicznego i kultury fizycznej, 

c) dotacji celowych na realizację zadań zleconych – 26.000,00 zł w zakresie pomocy 
społecznej, 

d) dotacji celowych z budŜetu państwa na realizację własnych zadań  inwestycyjnych – 
333.000,00 zł. 

      Zwiększenie planu wydatków w toku wykonywania budŜetu o kwotę 1.191.085,23 zł,   
      w stosunku do kwoty przyjętej uchwałą Rady Miejskiej Strzelina Nr XVII/143/08 z dnia 29  
      stycznia 2008 roku i wynikało z: 

1. zmniejszenia planu  wydatków o kwotę 3.975.013,00 zł, 
- zmniejszenia dotacji z Urzędu Dolnośląskiego na zadania zlecone gminie –              
  552.633,00 zł, 
- zmniejszenia dotacji na zadania własne – 202.223,00 zł, 
- zmniejszenia  środków finansowych na zadania inwestycyjne – 3.220.157,00 zł, 

      2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.166.098,23 zł, z tytułu:  
         - zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone gminie – 655.298,23 zł, 
         - zwiększenia dotacji celowej na zadania własne – 495.823,00 zł, 
         - zwiększenia subwencji ogólnej – 407.389,00 zł, 
         - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst – 352.032,00 zł, 
         - wprowadzenia do planu poŜyczki z WFOŚiGW – 340.800 zł i wolnych środków, jako  
            nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku budŜety, wynikających z rozliczeń  
            kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych na kwotę 1.352.056 zł . 
         - dotacji celowej na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – 333.000 zł, 
         - dotacji z budŜetu państwa na współfinansowanie projektów z funduszy strukturalnych  
            – 12.639 zł, 
         - dochodów własnych – 925.620,00 zł, 
         - otrzymania dotacji rozwojowej na projekt realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki –  
           262.541,00 zł, 
         - otrzymania dotacji celowej z funduszy celowych – 28.900,00  zł, 
Po dokonanych zmianach budŜet Gminy Strzelin na 2008 rok – po stronie planu,    
ukształtował się, jak niŜej: 

 1. DOCHODY   - 51.848.819,23 zł 
 2. WYDATKI    - 51.857.105 ,23zł 
 3. Przychody   –  2.420.051,00 zł,    
 4. Rozchody    -  2.411.765,00 zł 



Planowane dochody  - 51.848.819,23 zł, zostały zrealizowane w kwocie 53.007.867,22 zł , tj. 
w 102,2 % 
planowane wydatki – 51.857.105,23 zł,  zostały wykonane w kwocie  
47.889.816,41, tj. 92,3 %. 
W wykonaniu budŜetu uzyskano nadwyŜkę w kwocie 5.118.050,81zł, przy planowanym 
deficycie w kwocie  8.286 zł. 
Planowane przychody – 2.420.051 wykonano w kwocie 3.224.449 zł, z tytułu: 
1. poŜyczek na prefinansowanie projektów z udziałem środków z UE – 359.847,18 zł, 
2. wolnych środków, jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rku budŜetu, wynikająca              

z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.864.601,82 zł. 
Rozchody budŜetu, obejmujące  spłatę poŜyczek i kredytów -  wykonano w  kwocie 
2.411.764,91 zł. Spłata pozyczek i kredytów obejmuje: 

 -   poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki      
      Wodnej  - 741.420 zł, 
-   kredytu z Banku Ochrony Środowiska – 741.800 zł, 
-   kredytu z PKO BP SA –560.000 zł, 
-   poŜyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 368.544,91 .   
 

BudŜet Gminy Strzelin w roku 2008,  w wyniku realizacji dochodów w 102,2%  
i wydatków  w 92,3 % , w tym wydatków majątkowych w 70,4%, zamknął się nadwyŜką        
w wysokości 5.118.050,81 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 8.286 zł. Dług gminy        
na koniec roku wyniósł 4.811.828  zł.  
Łączne zadłuŜenie gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowi 9,1 %  wykonanych 
dochodów, a po uwzględnieniu wyłączeń wynikajacych z ustawy o finansach publicznych, 
wskaŜnik ten wynosi 8,4 %. 
Wszelkie odchylenia od planu, zarówno w prognozowanych dochodach, jak i w poniesionych 
wydatkach omówiono w sprawozdaniu. 
Realizacja budŜetu w roku sprawozdawczym przebiegała  zgodnie z podjętą  
uchwałą budŜetową. 


