
  

 
Dochody gminy, w skład których wchodzą dochody własne, subwencje, dotacje 
celowe na zadania własne i zlecone, środki z funduszy pomocowych, pomoc 
finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego  oraz środki  
z funduszy celowych, wyniosły na dzień 31 grudnia 2007 roku 42.336.753,36 zł. 
Kwota ta  stanowi 102,9% dochodów planowanych. 
 
Strukturę wykonania prognozowanych dochodów Gminy Strzelin za rok 2007 
prezentuje poniŜsze zestawienie: 
 

Lp śródła dochodów 
Planowane 

dochody na rok 
2007 

Wykonanie 
% 

wykon. 
Struktura 

% 

1 Dochody własne 23.018.412,00 24.346.112,93 105,8 57,51 
2 Subwencje 9.166.100,00 9.166.100,00 100,0 21,65 

3 Dotacje celowe 8.724.339,76 8.714.803,32 99,9 20,58 
4 Srodki finansowe na 

zadania inwestyc. 
 

226.526,00 
 

109.737,11 
 

48,4 
 

0,26 
 Razem: 41.135.377,76 42.336.753,36 102,9 100,00 

 
I. Dochody własne,które stanowią 57,51 % dochodów ogółem, szacowane na 
kwotę 23.018.412 zł, zrealizowano w kwocie 24.346.112,93 zł, tj. na poziomie 
105,8% planu rocznego. W ramach dochodów własnych klasyfikowane są dochody  
z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu 
państwa, dochody z majątku gminy, dochody od jednostek budŜetowych oraz 
pozostałe dochody.  
Struktura wykonania dochodów własnych przedstawia się następująco: 
 

 

Lp Dochody własne Wykonanie 
w zł 

Struktura 
% 

 
1 

Dochody z 
podatków i opłat 

 
12.978.643,95 

 
53,31 

 
 
2 

Udziały w 
podatkach 
dochodowych 

 
 

9.182.181,83 

 
 

37,72 
 
3 

Dochody z majatku 
gminy 

 
1.690.370,87 

 
6,94 

 
 
4 

Dochody od 
jednostek 
budŜetowych 

 
 

335.779,10 

 
 

1,38 
5 Pozostałe dochody 159.137,18 0,65 
 Ogółem: 24.346.112,93 100,0 

 
Największy udział w dochodach własnych gminy w roku 2007 stanowiły 

podatki i opłaty, które wyniosły  53, 31 %  oraz  udziały w podatkach dochodowych, 
które wyniosły 37,72%. Dochody z majatku gminy stanowiły 6,94% dochodów 
własnych, dochody od jednostek budŜetowych – 1,38% oraz pozostałe dochody 
stanowiły 0,65% dochodów własnych. 
      Dochody z podatków i opłat zrealizowano w kwocie 12.978.643,95 zł, tj. 
104,6 %. Największe wpływy, w stosunku do załoŜonych, uzyskano z: podatku 
leśnego – 112,2 %,podatku od środków transportowych – 114,7%, podatku od 
spadków i darowizn – 2347,8%, podatku od posiadania psów – 137,9 %, opłaty 
produktowej – 187,0%, opłaty skarbowej – 131,8%, opłaty targowej – 108,0%, 



  

opłaty eksploatacyjnej – 133,1%, wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaŜ 
alkoholu – 111,4%, podatku od czynności cywilno-prawnych – 187,6%.Pozwoliło to 
na zapewnienie płynności finansowej gminy w roku sprawozdawczym.  
Realizacja pozostałych dochodów własnych oscyluje w granicach 62,3% - 99,4% 
w stosunku rocznym. Są to wpływy z : podatku od nieruchomości wykonane   
w  99,4 % , podatku rolnego – 98,6%, podatku od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej – 62,3%, odsetek od 
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 70,9%. 
1. Podatek od nieruchomości 
Zaplanowany łącznie w kwocie  8.790.000 zł, został wykonany w kwocie  
8.732.923,85 zł, to jest w 99,4 % planu rocznego. 
Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej: zaplanowano w kwocie 7.285.000 zł, wykonano 
w kwocie 7.033.911,31 zł, co stanowi 96,6 % dochodów planowanych. Ewidencją 
podatkową objętych jest 152 podatników. Zaległości posiada 50 podatników na 
kwotę 634.842,87 zł. W stosunku do roku 2006 zaległości zmalały o kwotę 
521.039,30 zł, gdyŜ na 31 grudnia 2006 roku wynosiły 1.155,882,17. Związane jest 
to między innymi z i przedłuŜającym się postępowaniem upadłościowycm w 
stosunku do  7 podatników.Wierzytelności podmiotów upadłych w stosunku do 
Gminy wynoszą 432.001,00 zł. Wystawiono 32 tytuły wykonawcze na kwotę 
45.307,00 zł. 6 podatników złoŜyło wnioski o umorzenie tego podatku; umorzono 6 
podatnikom na kwotę 290.521 zł. W ciągu roku 2007  31 podatnikom odroczono 
termin płatności podatku na kwotę 945.127,20 zł. 
3 podatnikom odroczono termin płatności podatku z przejściem  na rok 2008  
i rozłoŜono na raty zaległość łącznie na kwotę 602.150,00 zł.  
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych szacowano na kwotę 1.505.000 zł, 
zrealizowano w kwocie 1.699.012,54 zł, tj. w 112,89 % planu. Zaległości na dzien 
31 grudnia 2007 roku wynoszą 554.199,46 zł i są niŜsze o kwotę 455.471,54 zł  
w porównaniu z zadłuŜeniem na dzien 31 grudnia 2006 roku, które wynosiło 
1.009.671 zł. Ewidencją podatkową tego podatku objętych było 5884 podatników,  
w tym 2726 podatników zobowiązań pienięŜnych. Odroczono termin płatności na rok 
2008 6 podatnikom na kwotę 15.883,00 zł. W roku 2007 złoŜono 45 wniosków o 
umorzenie tego podatku; umorzono zaległości podatkowe 39 podatnikom na kwotę 
321.695,10 zł, ze zwolnienia na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr 
XXXIX/33/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie pomocy de minimis korzysta  dwóch 
podatników na kwotę 9.966,00 zł. Wystawiono 135 tytułów egzekucyjnych na kwotę  
92.045,33 zł. 
Na poziom wykonania planu dochodów, w przypadku osób fizycznych, miało wpływ 
przedłuŜające się postępowanie wyjaśniające prowadzone w stosunku do jednego  
podatnika, mające na celu ustalenie wysokości podatku od nieruchomości, jak 
równieŜ przedłuŜające się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Urzędy 
Skarbowe oraz trudna sytuacja ekonomiczna mieszkańców naszej gminy. Natomiast 
w przypadku osób prawnych  m.in. niewywiązanie się syndyka masy upadłościowej 
z uregulowania wierzytelności wobec gminy. 
2. Podatek rolny 
Zaplanowany na łączną kwotę 1.344.000 zł, zrealizowany w wysokości 98,6% planu 
na kwotę 1.324.994,93 zł, z tego: 
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej – 495.465,50 zł (103,22% planu w wysokości  480.000 zł) 
- od osób fizycznych – 829.529,43 zł (103,67% planu w wysokości 864.000 zł).  
Zaległości w tym podatku posiada 397 podatników na kwotę 379.758,24 zł, w tym  



  

9 podatników podatku rolnego od osób prawnych na kwotę 13.481,09 zł. W roku 
sprawozdawczym złoŜono 73 wnioski o umorzenie zaległości  i odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty tego podatku. Umorzono 2 podatnikom pod.rolnego od osób 
prawnych na kwotę 29.439 zł, 40 osobom fizycznym na kwotę 15.782,30 zł, 
udzielono  ulgę w formie odroczenia terminu płatności w ciągu roku budŜetowego 23 
podatnikom na kwotę 27.012,30 zł, w tym dla 8 podatników odroczono termin 
płatności na 2008 rok na kwotę 3.201 zł. 
Prowadzona jest bieŜąca windykacja zadłuŜeń.Na zaległości w tym podatku 
wystawiono 283 tytuły wykonawcze na kwotę 123.004,19 zł. 
3.Podatek leśny 
Prognozowane dochody gminy z tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 
19.293,37 zł, to jest na poziomie 112,2% planu, z tego: 
-   od osób prawnych – 17.742,40 zł, tj.113% planu w wysokości 15.700 zł, 
- od osób fizycznych – 1.551,07 zł, tj. 103,4 % planu w wysokosci 1.500 zł. 
W roku 2007 odroczono  1 podatnikowi podatek leśny w ramach łącznego 
zobowiązania pienięŜnego na kwotę 13,18 zł.  
Jedna osoba prawna zadeklarowała na rok 2008  w deklaracji podatkowej złoŜonej 
do dnia 15 marca  2007 roku wyŜszą, niŜ zakładano, powierzchnię lasów 
podlegajacych opodatkowaniu, w związku z czym wpływy z tego podatku są wyŜsze 
niŜ zakładano. 
4.Podatek od środków transportowych 
Zaplanowany w kwocie 290.000 zł, został zrealizowany w kwocie 332.636,09 zł , to 
jest 114,7 % planu, z tego: 
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadajacych 

osobowości prawnej – 122.621,00 zł (81,74% planu w wysokosci 150.000 zł) 
- od osób fizycznych – 210.015,09 zł (150% planu w wysokości 140.000 zł). 
Ewidencją podatkową objętych jest 119 podatników. Zaległości w tym podatku 
posiada 47 podatników, bedących osobami prawnymi i 7 osób fizycznych; wynoszą 
one łącznie 158.354,08 zł i są niŜsze w stosunku do zaległości na dzień 31 grudnia 
2006 r. (163.906,75 zł) o kwotę 5.552.67 zł.  Zaległości  od osób prawnych  
i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynoszą 
– 46.505 zł i od osób fizycznych – 111.849,08 zł. Prowadzona jest bieŜąca 
windykacja tych zaległości.  
W roku 2007 wystawiono 40 tytułów wykonawczych na kwotę 54.901,55 zł. 
W roku 2007 umorzono zaległości w łącznej kwocie 17.528, 30 w tym dla 1 osóby 
prawnej kwotę 1.746 zł i dla 3 osób fizycznych kwotę 5.909,50 zł. 
5.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,  opłacany w 
formie karty podatkowej 
Wpływy z tego podatku, z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej w formie 
karty podatkowej,  wyniosły 65.384,59 zł, plan został wykonany na poziomie  
62,3 %. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie. 
6.Podatek od spadków i darowizn.  
Zaplanowane wpływy z tego podatku zostały przekazane przez Urząd Skarbowy  
w Strzelinie w kwocie  117.390 zł, to jest w 2347,3 % planu. Umorzono 5 osobom 
zaległości w tym podatku na kwotę 6.689,80 zł. 
7.Podatek od posiadania psów 
Szacowane wpływy z tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 23.442,40 zł, to 
jest w 137,9 %. Zaległości w tym podatku wynoszą 17.042,90 zł. Posiada je 211 
podatników.3 podatników tego podatku złoŜyło wnioski o umorzenie zaległości. 
Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie; umorzono 116 zł zaległości. 
8.Opłata produktowa 



  

Dochody prognozowane z tej opłaty,otrzymywanej za przekazane odpady, 
pochodzące z selektywnej zbiórki, zostały zrealizowane w wysokości 7.480.98 zł,to 
jest w 187%. 
 
9.Opłata skarbowa  
została zrealizowana w kwocie 509.167,35 zł, to jest w 131,8% planowanych 
wpływów. 
10. Opłata targowa 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Strzelinie w roku 2007 zainkasował opłatę 
targową w wysokości 183.591,50  zł, to jest 108 % planu. Wpływy z tego źródła 
dochodu  uzaleŜnione są od zainteresowania tą formą handlu. 
11.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. 
Dochody z tej opłaty  wykonane zostały w wysokości 439.162,13 zł, co stanowi 
133,1% rocznego planu. Opłata ta jest opłacana przez podmioty gospodarcze 
wydobywające kopaliny na terenie gminy. Wysokość opłaty oraz procentowy udział 
gminy ustalany jest decyzją Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych  
i Leśnictwa. Ewidencją objętych jest 4 podatników (JP Kopalnia Granitu Strzelin, 
Kopalnia Granitu Mikoszów, Kopalnia Granitu „Mikoszów Wieś”, Eurogranit Kopalnie 
Odkrywkowe Surowców Drogowych).  
12.Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŜ alkoholu  
oszacowano na kwotę 335.000 zł zostały wykonane na kwotę 373.121,32 zł,tj. na 
poziomie 111,4%.Większe niŜ szacowane wpływy są efektem udzielenia większej 
iliści zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
Dochody pozyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
14.Podatek od czynności cywilno-prawnych  
oszacowany został na kwotę 350.000 zł. Urzędy Skarbowe, jako organy podatkowe 
właściwe w sprawie podatku od czynności cywilno – prawnych, przekazały w roku 
sprawozdawczym  na rachunek gminy kwotę 656.511,94 zł, tj. 187,6% kwoty 
prognozowanej.  
15.Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano  
w kwocie 162.968,50 zł, tj. na poziomie 70,9%. Wysokość dochodów z tego źródła 
zaleŜna jest od terminowości regulowania naleŜności wobec gminy. W roku 
sprawozdawczym umorzono odsetki w kwocie 23.978 zł, z tego  podatnikom 
podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobości prawne – 6.800 zł, pozostałą kwotę,tj. 17.178 zł  osobom 
fizycznym.  
  

 
Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 

naleŜne gminie oszacowano na kwotę 8.457.718 zł, z tego podatek dochodowy od 
osób fizycznych – 7.832.538 zł i podatek dochodowy od osób prawnych–625.180 zł. 
Partycypacja w podatkach dochodowych przyniosła ostateczne wpływy w wysokości 
9.182.181,83 zł, wyŜsze od planu o 8,6%, z tego: 
- wpływy z podatku dochodowego pd osób fizycznych, przekazane przez Ministra 

Finansów  -  8.468.400 zł; 108,1% planu  
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, przekazane przez Urzędy 

Skarbowe -  713.781,83 zł, tj. w 114,2%  szacowanej kwoty. 
 
Dochody  z majątku gminy, w skład których wchodzą wpływy z uŜytkowania  



  

i uŜytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności i przekształcenia 
prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności, a takŜe dochody z najmu  
i dzierŜawy składników majątku gminy wyniosły w roku 2007 1.690.370,87 zł i są 
wyŜsze od planowanych o kwotę 100.360,87 zł. Wykonane zostały na poziomie 
106,3%, zgodnie z  przyjętym planem rzeczowo-finansowym.   
W roku 2007 na terenie miasta Strzelina sprzedano : 
    -    18 lokali mieszkalnych aktualnym najemcom:  

1. z obrębu Górzec – 2 lokale 
2. z terenu miasta  - 12 lokali połoŜonych przy: ul. Zamkowej 1/7, Rynek 

nr 8/40, ul. Bolka I Świdnickiego nr 21/10, ul. Kopernika nr 23/12, ul. 
DzierŜoniowskiej nr 2/4 i nr 2/5, ul. Jana Pawła II nr 29/1, ul. 
Wolności nr 19/2 i ul. Konopnickiej nr 4a/6  

łacznie na kwotę – 223.459,00 zł 
- 1 lokal uŜytkowy w udziale 7,97% połoŜony przy ul. Wrocławskiej nr 32 (na 

polepszenie zagospodarowania) oraz w drodze przetargu 1 lokal uŜytkowy w 
udziale 45,72% połoŜony równieŜ przy ul. Wrocławskiej 32– 131.170 zł 

- 14 działek budowlanych z przeznaczeniem mieszkaniowo-usługowym z terenu 
miasta Strzelina połoŜonych na: Osiedlu Na Skarpie – 3 działki, przy ul. 
Kraszewskiego – 1 działka, przy ul. Konopnickiej – 2 działki, stary basen, działki 
przy ul. Ząbkowickiej i ul. Oławskiej oraz 14 działek garaŜowych przy ul. Asnyka 
w Strzelinie – 499.065 zł, 

- 1 działkę o pow. 0,4384 połoŜoną przy ul. Ząbkowickiej,  przeznaczoną pod 
budownictwo przemysłowe – 325.583 zł, 

- teren na polepszenie zagospodarowania istniejących nieruchomości na terenie 
Strzelina – 4 działi i 1 dz. w obrębie Dębnik  – 23.150zł, 

- byłą remizę straŜacką w Strzegowie – 1.820 zł. 
Uzyskano równieŜ wpływy z: 
- opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste od: 

1) 959 osób fizycznych – 74.100 zł, 
2) 62 osób prawnych – 173.800 zł,  

- opłat z tytułu wykupu i przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego od 43 
osób fizycznych – 27.061,50 zł. 

- najmu i dzierŜawy składników majątkowych  - 86.632,50 zł, 
- spłaty rat rocznych z tyt. wykupu lokali mieszkalnych –124.530 zł.  
 
Dochody od jednostek budŜetowych 
Zostały zrealizowane w kwocie 335.799,10 zł, na poziomie 70,7%, z tego z tytułu : 
- wpływów uzyskanych przez Urząd Miasta i Gminy za specyfikacje przetargowe –

585 zł, poziom realizacji tych wpływów kształtowało zainteresowanie udziałem w 
ogłaszanych przez gminę przetargach,  

- opłaty za rozszerzoną opiekę w przedszkolach, określoną uchwałą Rady Miejskiej 
Strzelina,  pobieraną przez Przedszkole Miejskie – 101.782,70 zł, tj.113,14%. 
Realizacja tych opłat jest uzaleŜniona od liczby dzieci uczęszczających do 
Przedszkola Miejskiego. 

-   czynszu za lokale mieszkalne w SP w Nieszkowicach, wynajmu autobusów i   
     opłaty pobieranej przez Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie – 1.188,64zł  
- opłat za usługi opiekuńcze, realizowane  przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Strzelinie – 38.798,86 zł, tj.110,85%.Wielkość tych opłat jest 
zaleŜna od wielkości osiąganych dochodów przez podopiecznych i ilości osób 
korzystajacych z tych usług.  

- wpływy z usług uzyskano przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie  



  

w wysokości 193.424,10 zł, tj.55,26 % planu. Planowano dochody z tytułu 
świadczenia usług na rok 2007 w kwocie 350.000 zł, które ze względu na: 
warunki pogodowe, zwolnienie z opłat za korzystanie z basenu dzieci i młodzieŜy 
z terenu Gminy Strzelin, zwolnienie z opłat za korzystanie z boisk i sali sportowej 
przy ul. Staromiejskiej sportowców, nie zostały zrealizowane w wielkości 
zaplanowanej. 

 
Pozostałe dochody, szacowane na kwotę 91.560 zł, wpłynęły do budŜetu gminy w 
173,8 %, to jest w kwocie  159.137,18 zł, w tym z tytułu: 
- mandatów nakładanych przez  StraŜ Miejską – 10.554,10 zł, tj.88,0%, 
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 90.029,37 zł, tj.257,2%, 
- darowizny w formie pienięŜnej – 7.500 zł, tj. 100%, 
- pozostałych , rozliczenia z lat ubiegłych  – 9018,9 zł, tj. 90,18 % planu, 
- dofinansowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  Oddział 

Okregowy we Wrocławiu  zakupu zestawu ratownictwa przedmedycznego  
    PSP – R1 – 6.500 zł, 
- rozliczenia z tytułu przekazanych Starostwu Strzelińskiemu w roku 2006 dotacji 

na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 10.402,35 zł,  
- wpisowe  z tytułu uczestnictwa w imprezach sportowych – 2.000 zł, tj. 100% 

planu, 
- realizacji zadań z zakresu administracji państwowej –18.239,12 zł, tj.344,1% 

Dochody te zaleŜne są od zdarzeń i decyzji występujących w trakcie realizacji 
budŜetu. 
W roku 2007 wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 
gminie są większe od  prognozowanej kwoty. Związane jest to z opłatą za 
wymianę dowodów osobistych, a takŜe ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych. 

 
W okresie sprawozdawczym w Gminie  Strzelin udzielono ulgi w podatkach  
i opłatach lokalnych ogółem na kwotę 1.816.326 zł. 
W wyniku  obniŜenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej 
Strzelina na rok 2007, wpływy zostały zmniejszone  o kwotę ogółem 1.631.759,45 
zł,  
z czego: 
-    z tytułu podatku od nieruchomości – 1.060.098,05 zł, 
-    z tytułu podatku rolnego – 358.105,60 zł, 
- z tytułu podatku od środków transportu – 197.372,80 zł, 
- z tytułu podatku od posiadania psów –  16.183 zł. 
Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień wydawanych w drodze indywidualnych 
decyzji i uchwał Rady Miejskiej wyniosły w omawianym okresie 1.339.114,46 zł.  
Na kwotę tą składają się następujące pozycje: 
1) skutki umorzenia zaległości podatkowych – 708.799,68 zł, w tym: 
- podatek od nieruchomości              -    622.182,50 zł, 
- podatek rolny                                -      45.221,30 zł, 
- podatek od środków transportowych-       7.655,50 zł, 
- podatek od spadków i darowizn      -        6.689,80 zł, 
- podatek od posiadania psów           -          116,00 zł, 
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej     -        2.956,58 zł, 
- odsetki od nieterminowych wpłat    -      23.978,00 zł. 
2) skutki odroczenia i rozłoŜenia na raty w drodze decyzji wydanych przez organ 
podatkowy wyniosły w okresie sprawozdawczym 630.314,78 zł, z tego: 
- w podatku od nieruchomości – 618.033,60 zł, 



  

- w podatku rolnym – 3.201 zł. 
 
Ulgi ustawowe dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności 
zawodowej  skutkowały zmniejszeniem podatku od nieruchomości o kwotę  30.575 
zł. Ulgi te  zostały zrekompensowane  dotacją z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Ulgi ustawowe w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie 
78.808,00 zł ogółem zł, z tego: 
- z tytułu gruntów nabytych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub 

powiększenie juŜ istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: 
będących przedmiotem prawa własności lub prawa uŜytkowania wieczystego, 
nabyte w drodze umowy sprzedaŜy, na okres 5 lat   – 62.814,00  zł, 

- z tytułu obniŜenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po 
upływie okresu zwolnienia –  15.874,00 zł, 

- z tytułu zwolnienia szkół i Polskiego Związku Działkowców – 7.731,00 zł. 
Ulgi ustawowe z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem 25.712,00 zł,  
z tego: 
- z drzewostanem w wieku do 40 lat – 10.121,00 zł, 
Od roku 2004 ulgi ustawowe  w podatku rolnym i leśnym  nie są rekompensowane 
przez Ministerstwo Finansów. 
 
Zaległości  podatkowe i niepodatkowe na dzień 31 grudnia 2007r. wynoszą 
2.062.280,60 zł  i w stosunku do zaległości na 31 grudnia 2006 roku są niŜsze  
o kwotę 1.150.771,70 zł. 
Struktura zaległości przedstawia się następująco: 
z dochodów z mienia komunalnego łącznie 171.159,15 zł, z tego: 
- z tytułu wieczystego uŜytkowania – 59.794,90 zł, 
- z najmu i dzierŜawy – 93.269,95 zł, 
- z przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego – 476,60 zł 
- ze sprzedaŜy ratalnej lokali mieszkalnych i uŜytkowych – 17.617,70 zł; 
z mandatów nakładanych przez StraŜ Miejską – 11.649,00 zł, 
z podatków i opłat łącznie 1.859.386,70 zł, z tego: 
- w podatku od nieruchomości – 2.188.531,33 zł, 
- w podatku rolnym – 380.230,75 zł, 
- w podatku leśnym – 427,14 zł, 
- w podatku od środków transportowych – 158.354,08 zł, 
- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 90.189,00 zł, 
- w podatku od spadków i darowizn – 20.693,20 zł, 
- w podatku od posiadania psów – 17.042,90zł, 
- we wpływy z opłaty skarbowej – 40 zł, 
- z podatku od czynności cywilno-prawnych – 3.878,30 zł. 
PowyŜsze zaległości wynikają z trudnej sytuacji finansowej podatników. 
Wobec wszystkich dłuŜników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 
2007 wystawiono 469 tytułów egzekucyjnych, załoŜono 5 hipotek na kwotę 
164.158,23 zł.  
Nadpłaty w podatkach, opłatach i niepodatkowych  dochodach budŜetowych 
wynoszą łącznie 55.056,23 zł. 
  
II.Subwencje ogólne z budŜetu państwa 
stanowią 21,65% dochodów ogółem,wykonane zostały w kwocie  
9.166.100 zł, w 100% planu, z tego: 



  

-   rezerwa subwencji na uzupełnienie dochodów gminy – 30.030 zł, 
- część równowaŜąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – 495.137 zł 
- część oświatowa  - 8.640.933 zł. 
Realizacja subwencji oświatowej i rekompensujacej jest zgodna z kwotami 
ustalonymi przez Ministra Finansów. 
  
III. Dotacje celowe, które  w budŜecie gminy wynoszą  20,58 % dochodów 
ogółem, stanowiły źródło finansowania zadań zleconych i zadań własnych gminy, 
zarówno bieŜących, jak i inwestycyjnych, zostały zrealizowane w 99,9 % planu 
rocznego. Dotacje niewykorzystane zwrócono dotujacym w terminie do 31 grudnia 
2007 roku. 
Dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 
6.990.536,76 zł, tj. na poziomie 100,0 %. Zabezpieczyło to  realizację 
podstawowych zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje te zostały 
przeznaczone na: 
     -   zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego    
         wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz            
         pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, poniesionych  
         przez gminę – 341.055,76 zł, 
- zadania zlecone z zakresu administracji państwowej, realizowane przez Urząd 

Miasta i Gminy  - 145.733,00 zł, 
- prowadzenie i aktualizację  rejestru wyborców – 3.636 zł, 
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów  do Sejmu i Senatu RP  –  

     33.233 zł, 
- obronę narodową – 1.000 zł, 
- bezpieczeństwo publiczne – 700 zł, 
- realizację tzw. „programu na rzecz społeczności romskiej” – 95.179 zł, 
- pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

zakresie  świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek zdrowotnych, 
zasiłków stałych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 6.370.000 zł. 

Dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania własne gminy zostały zrealizowane  
w kwocie 1.421.266,56 zł, tj.w 99,4 % planu, w tym na: 
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkół podstawowych i gimnazjów 

połoŜonych na terenach wiejskich – 1.656 zł, 
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół 

podstawowych – 26.660 zł, 
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 

młodocianych pracowników – 83.574,56 zł, 
- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych 

zestawów do monitoringu wizyjnego – 20.199 zł, 
- wypłatę zasiłków okresowych –466.000 zł, 
- dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 

311.747 zł, 
- doŜywianie uczniów w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”–180.900 

zł, 
- świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, 

realizowaną przez Zespół Oświaty Gminnej – 281.470 zł, 
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne 

przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz 
zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 41.690 
zł, 



  

- udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o 
charakterze edukacyjnym – 7.370 zł. 

Dotacje z funduszy celowych zostały wykorzystane w kwocie 7.000 zł, to jest na 
poziomie 100 % planu, z tego: 
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu na edukację ekologiczną – 7.000 zł, 
Dotacje z funduszy celowych  na dofinansowanie realizacji inwestycji gmin zostały 
zrealizowane w kwocie 294.000, w 100,0% planu w wysokości 294.000 zł, z tego: 
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu, na odprowadzenie wód deszczowych ze Strefy Ekonomicznej przy ul. 
Kazimierza Wielkiego w Strzelinie etap I realizowane w ramach przedsięwzięcia : 
Uzbrojenie terenów przemysłowych WSSE – Podstrefa Strzelin – 244.000 zł, 

- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na modernizację hali sportowej przy ul. 
Staromiejskiej w Strzelinie – 50.000 zł. 

Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego została 
zrealizowana w 100% planu: 
- Starostwo Strzelińskie przekazało 2.000 zł na zakup dwóch komputerów do 

nurkowania dla Ochotniczej Strazy PoŜarnej w Nowolesiu. 
 
IV. Środki finansowe na dofinansowanie inwestycji gminych, które stanowią  
0,26 % dochodów ogółem, wykorzystane  zostały w kwocie 109.737,11 zł,  
w 48,4 % planu, zgodnie z zawartymi umowami, z tego: 
1. na dofinansowanie inwestycji w ramach programu ZPORR na sfinansowanie 

inwestycji „budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Strzelinie” – 109.737,11 zł;  
na dofinansowanie inwestycji w ramach programu ZPORR, na sfinansowanie 
inwestycji:”modernizacja suw Karszów wraz z modernizacją sieci wodociągowej w 
Karszowie, Piotrowicach, Mikoszowie i Dobrogoszcz” planowana kwota – 116.789 zł 
w roku 2007 nie została przekazana, gdyŜ Gmina złoŜyła wniosek o płatność i  do 
końca roku 2007 trwała procedura mająca na celu potwierdzenie wykonania 
przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami udzielania dotacji w ramach programu 
ZPORR 
 
 
 
Dochody związane z realizacją zadań zlecanych  
jednostkom samorządu terytorialnego:  
roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego  na rok 2007 wynosił 
106.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 202.278,01, tj. w 190,83%, w tym:  
- z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych – 105.000 zł, 
   został  zrealizowany w  kwocie 183.699,60 zł, to jest w 174,95%, 
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych – 1.000 zł, został wykonany w kwocie 18.056 zł,  
- z tytułu usług opiekuńczych wpływy z usług wyniosły 522,41 zł. 
Z uzyskanej łącznej kwoty 202.278,01 zł, pomniejszonej o naleŜne Gminie Strzelin 
dochody w wysokości 18.239,12 zł ,przekazano do Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu kwotę 184.038,89 zł. 
    
 
 
 
 


