
1 

 

 
 

I N F O R M A C J A 
 

o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 

 
I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym  
 
1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony został uchwałą nr XXVII/241/09 Rady 

Miejskiej Strzelina z dnia 27 stycznia 2009 roku. Zakładał on uzyskanie: 
     dochodów w wysokości   59.660.210 zł. Ustalony plan wydatków wynosił 
     71.075. 420zł. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 11.415.210 zł.  Ponadto     
     w budżecie gminy założono uzyskanie przychodów w wysokości 13.762.078 zł              
     i rozchody na kwotę 2.346.868 zł. 
     Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu 
     zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.916.868 zł finansowane będą                  
     z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu,  
     wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
 
 
2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku: 

W okresie I półrocza 2009 roku dokonano zmian w planie budżetu uchwałami 
Rady Miejskiej Strzelina: nr XXIX/252/09 z dnia 19.03.2009 r., nr XXX/266/09 
z dnia 28.04.2009 r., nr XXXI/274/09 z dnia 26.05.2009 r. ,nr XXXII/280/09 z dnia  
24.06.2009 r.  i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin nr 0151/18/2009          z 
dnia 18.02.2009 r,0151/53/2008 z dnia 31.03.2009r.,   0151/63/2009 z dnia 15.04.2009 
r.,0151/80/2009 z dnia 15.05.2009r., 0151/88/2009 z dnia 26.05.2009 r.,0151/90/2009    
z dn.03.06.2009 r., 0151/96/2009  z dnia 10.06.2009 r.,0151/116/2009 z dnia 30.06.2009 
r.  
Wprowadzone w ciągu roku korekty budżetowe związane były przede wszystkim z: 

     a) koniecznością urealnienia kwot przyznanych gminie dotacji celowych: 
         1) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie łączny wzrost    

          środków wynosi – 501.409 zł, z czego: 
          zwiększono dotację celową na zadania w zakresie: 
             - zwrotu 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 o kwotę 417.095 zł, 

               -  realizacji Programu Romskiego o kwotę 53.150 zł, 
        -  sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem                                                

                   i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego –     
                   31.164 zł, 
         2) na zadania własne gminy realizowane przez gminę na podstawie porozumień  
             z organami administracji rządowej – zmniejszono dotacje o kwotę 200 zł, 
         3) na zadania własne gminy, na wydatki bieżące łączny wzrost wynosi –  
             312.128 zł, z czego na zadania w zakresie: 
                 -  opieki społecznej ( wypłatę zasiłków okresowych, utrzymanie GOPS-u 
                    dożywianie dzieci szkołach) o kwotę 47.600 zł, 

- edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów)                   
o kwotę  264.528 zł, 

    b) na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych  
         otrzymano dotacje rozwojową w wysokości 534.316 zł oraz zwiększono  
         dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin na współfinansowanie programów i  
         projektów ze środków funduszy strukturalnych o kwotę 55.373 zł, 
    c) zwiększeniem  wpływów z podatków i opłat, tj. z opłaty planistycznej  - o kwotę  
              600.000  zł; 
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    d) zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 
              64.042  zł, 
    e) zwiększenia dochodów majątkowych o łączną kwotę 327.659 zł, z czego:  

- zwiększono środki finansowe  na dofinansowanie budowy wodociągu we wsi 
Głęboka o kwotę 295.000 zł, 

- zwiększono  wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst ( na budowę ul. 
Ząbkowickiej) o kwotę 96.990 zł, 

- zmniejszono dotacje rozwojowe na dofinansowanie własnych zadań  
     inwestycyjnych  o kwotę 64.331 zł. 
 

Uwzględniając powyższe zmiany dokonane w okresie I półrocza 2009 roku, plan 
dochodów został zwiększony o łączną  kwotę 2.394.390 zł, w tym: zwiększono plan dochodów 
bieżących o kwotę 2.066.731 zł, a dochodów majątkowych o kwotę  327.659 zł  i na dzień 30 
czerwca 2009 r. wynosił 62.054.600 zł.  Szczegółowe zmiany w planie dochodów dokonane 
odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 2: Wykonanie dochodów budżetu 
Gminy Strzelin w I półroczu 2009 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. 
 W planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia o łączną kwotę  
2.576.720 zł, stąd plan po zmianach wynosił w I półroczu 2009 roku  73.652.140 zł. 
Szczegółowe zmiany w planie wydatków, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w 
tabeli: Wykonanie wydatków budżetu gminy Strzelin za I półroczu 2009 roku. 
 Deficyt  budżetu ustalono w wysokości 11.597.540 zł.  
Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2009 r. ustalono w wysokości 13.944.408 zł,  
rozchody w wysokości 2.346.868 zł. 
Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek na kwotę 1.916.868 zł finansowane będą z dochodów własnych gminy,          
z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających         
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
 
 
 
 
 
 
II. Realizacja budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2009 roku. 
           
           W I półroczu 2009 roku do budżetu Gminy wpłynęło 27.968.066,98 zł, co stanowi 
45,1 % planu rocznego. Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 24.413.628,51 zł, 
tj. 33,1 % ogółu wydatków 2009 roku. Osiągnięto nadwyżkę w wysokości 3.554.438,47 zł. 
  Wykonanie dochodów budżetu gminy ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia 
oraz wydatków ze wskazaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia przedstawia 
załącznik nr 1 do niniejszej informacji. 
 
 
 
 
 
 
 
1.DOCHODY  BUDŻETOWE : 
   
       Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2009 rok wyniósł po zmianach 62.054.600 
zł. Wykonanie tych dochodów za okres I półrocza 2009 r. ukształtowało się na poziomie 
27.968.066,98 zł, co stanowi 45,1 % wykonania planu.                      Wielkości wykonanych 
dochodów budżetu gminy Strzelin za okres I półrocza wg źródeł i działów klasyfikacji 
budżetowej, przedstawiono w załączniku Nr 2. 
Strukturę wykonania prognozowanych dochodów budżetu gminy za I półrocze 2009 r. 
przedstawia poniższe zestawienie: 

Lp. Źródła Plan po Wykonanie za I %  
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dochodów zmianach na 
2009 roku. 

półrocze 2009 
roku 

wyko  
nania 

Struktu
ra 

1 Dochody 
bieżące: 

 
53.309.974,00 

 
26.889.566,86 

 
50,4 

 
96,1 

 w tym:     

 Podatki i opłaty 17.182.604,00 8.694.284,01 50,6  31,0 

 Udziały w 
podatkach 
stanowiących 
dochód budżetu 
państwa 

 
 
 

11.253.108.00 

 
 
 

4.407.760,49 

 
 
 

39,2 

 
 
 

 15,8 

 Dochody z 
majątku gminy 

 
1.330.662,00 

 
733.196,81 

 
55,1 

 
2,6 

 Dochody 
gminnych 
jednostek 
budżetowych 

 
 
 

2.903.308,00 

 
 
 

1.647.544,06 

 
 
 

56,7 

 
 
 

5,9 

 Pozostałe 
dochody 

208.215,00 141.625,14 68,00 0,5 

 
 

Subwencje z 
budżetu 
państwa 

 
10.872.660,00 

 
6.808.159,00 

 
62,6 

 
24,4 

 
 

Dotacje celowe 
otrzymane z 
budżetu 
państwa 

 
9.559.417,00 

 
4.456.997,35 

 
46,6 

 
15,9 

2 Dochody 
majątkowe 

 
8.744.626,00 

 
1.078.500,12 

 
12,3 

 
3,9 

 W tym:     

 Dochody z 
majątku gminy 

 
1.790.000,00 

 
538.245,67 

 
30,1 

 
1,9 

 Dotacje celowe 
na 
dofinansowanie 
inwestycji 

 
 

2.139.513,00 

 
 

193.980,00 

 
 

9,1 

 
 

0,7 

 
 
 

Środki 
finansowe na 
zadania 
inwestycyjne 

 
 

1.115.282,00 

 
 

      346.274,45 

 
 

31,0 

 
 

1,3 

 Dotacje 
rozwojowe 

3.699.831,00 0,00 0,00  

 Dochody 
ogółem: 

62.054.600,00  27.968.066,98 45,1  100,00 

 
Dochody bieżące w strukturze dochodów ogółem stanowią 96,1 %, zostały wykonane w 
łącznej wysokości 26.889.566,86 zł, tj. na poziomie 50,4% planu.  
W ramach dochodów bieżących klasyfikowane są dochody z podatków i opłat, udziałów w 
podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku gminy, dochody od 
jednostek budżetowych oraz pozostałe dochody, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje 
celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na zadania bieżące. 
     Dochody z podatków i opłat  są największym źródłem dochodów ogółem budżetu gminy 
Strzelin i dochodów bieżących. W strukturze dochodów ogółem stanowią 31,0 %,wykonane 
zostały  w wysokości  8.694.284, 01 zł, tj.50,6% planu rocznego. Większe wpływy, w stosunku 
do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, uzyskano z podatków: leśnego – 53,8%, od 
środków transportu – 56,1%, od spadków i darowizn – 55,5%, od posiadania psów- 
55,1%,wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 84,0%, z opłaty 
planistycznej – 62,4 %, od czynności cywilno-prawnych – 53,6%. Natomiast niższe wpływy 
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uzyskano z: wpływów z opłaty produktowej – 18,8 %, z wpływów z opłaty eksploatacyjnej  – 
41,7%, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42,6 %.  
Na większe wykonanie, w stosunku do założonego w I półroczu 2009  roku planu dochodów,  w 
podatkach: od środków transportu, leśnym, od spadków i darowizn, od posiadania psów, opłat 
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  miały wpływy jednorazowe wpłaty rocznej kwoty 
zobowiązań  podatkowych przez zobowiązanych oraz skuteczna egzekucja zaległości 
podatkowych przez Urzędy Skarbowe. 
Niższe wykonanie planu dochodów w opłacie eksploatacyjnej w stosunku do założonego              
w  I półroczu 2009 roku było spowodowane  wpłatą  raty opłaty za I kwartał  w miesiącu lipcu 
bieżącego roku. 
 - Podatek od nieruchomości  
zaplanowany w kwocie 10.365.500 zł, w I półroczu  został wykonany w kwocie 5.166.611,42  
zł, to jest 49,8% planu. Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku uzależniona jest od 
sytuacji podmiotów płacących ten podatek.  
W okresie sprawozdawczym złożono podania o umorzenie i odroczenie  w/w podatku. Uznając 
trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, na ich 
uzasadnione wnioski wydano: 

 dla osób fizycznych 24 decyzje na umorzenie podatku na kwotę 17.369,76 zł, 
 dla osób prawnych 3 decyzje na odroczenie tego podatku na kwotę 65.791,00 zł, oraz  3 

decyzji na umorzenie na kwotę 25.649,70 zł. 
W celu ściągnięcia zaległości podejmowano następujące działania: 

 wystawiono 7 tytułów wykonawczych, a także wysłano 659 upomnień.  
Pomimo prowadzonego postępowania windykacyjnego wobec podatników podatku od 
nieruchomości, stan zaległości na koniec I półrocza 2009 roku wynosi łącznie 
2.934.739,48 zł i posiada je 580 podatników, w tym: 

 61 podatników płacących podatek od osób prawnych 
 519 osób fizycznych. 

 
- Podatek rolny 
Zaplanowany w łącznej kwocie 2.250.000 zł, został w I półroczu wykonany  
w wysokości 1.089.385,95 zł, tj. 48,4% planu. 
Zaległości w tym podatku posiada 385 osób fizycznych i prawnych na kwotę 445.257,36 zł. 
W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o zastosowanie ulg podatkowych w formie 
umorzenia, odroczenia terminu płatności. Uznając trudną sytuację podatników tego podatku: 

 umorzono  10 podatnikom podatku rolnego, będących osobami fizycznymi zaległości  w 
wysokości 1.409,70 zł oraz umorzono 1 osobie prawnej zalęgłości w kwocie 78,80 zł,  

 odroczono podatek rolny w wysokości 6.978,00 zł, w tym: 
     3 osobom fizycznym w wysokości 6.978,00 zł. 

Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły, w 
tym: 

 785 upomnień dla osób fizycznych 
 111 tytułów  dla osób fizycznych. 

 
- Podatek leśny 
Dochody z tego podatku szacowano na kwotę 21.814 zł, w I półroczu 2009 roku zrealizowano 
w wysokości 11.741,56 zł, tj. 53,8% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą  523,24 zł. 
Wydano 2 decyzje dla osób fizycznych  ustalających ten podatek oraz 110 osobom fizycznym 
ustalono podatek leśny w łącznym zobowiązaniu pieniężnym,  9 osób prawnych  złożyło 
deklaracje na podatek leśny. 
 
- Podatek od środków transportowych 
Zaplanowany w kwocie 480.000 zł, został wykonany w kwocie 269.267,77 zł, to jest 56,1 % 
planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 192.885,62 zł.  
W celu zwiększenia ściągalności podatku od środków transportowych wystawiono 5 tytułów 
wykonawczych, 64 upomnienia.  
 
-Podatek opłacany w formie karty podatkowej 
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Wpływy z tego podatku, z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty 
podatkowej zaplanowane w kwocie 69.000 zł wyniosły 32.101,43 zł, tj. 46,5 % planu rocznego. 
Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie. 
 
- Opłata od posiadania psów 
Wpływy z tego podatku wyniosły 19.289,21 zł, co oznacza wykonanie planu na poziomie 55,1 
%.  Zaległości na dzień 30 czerwca br.  wynoszą 43.399,20 zł i posiada je 215 podatników, 
będących osobami fizycznymi.  
 
- Opłata produktowa 
Wykonana została w I półroczu w wysokości 2.071,63 zł, tj. 18,8 % planu. 
Opłata produktowa pobierana  jest na podstawie ustawy z dnia 21 maja 2001 roku  
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej i  depozytowej. 
 
- Opłata skarbowa  
Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 250.981,72 zł, tj. 45,6 % planu 
rocznego.  
 
- Opłata targowa 
Wpływy z opłaty targowej w I półroczu zostały wykonane w wysokości 83.255,00 zł, co stanowi 
43,4 % planu. Inkasentem opłaty targowej jest zarządca targowiska – Centrum Usług 
Komunalnych i Technicznych  w Strzelinie. 
 
- Opłata eksploatacyjna 
Opłata eksploatacyjna wynikająca z prawa górniczego, opłacana przez podmioty gospodarcze, 
wydobywające kopaliny na terenie gminy, została wykonana  w wysokości 354.280,79 zł, co 
stanowi 41,7% rocznego planu. Opłata eksploatacyjna jest  wpłacana przez: Kruszywa Strzelin 
sp. z o.o., POL-SKAL Gęsiniec, Kopalnię Granitu w Mikoszowie sp. z o. o , PHP” Przewóz” H. 
Kudła, Kopalnia Granitu „Mikoszów-Wieś” B. Badecki, VSK Granit Sp.z o.o i Firma Transportowo 
Sprzętowa Artur Grzyb. 
  
- Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 
Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w omawianym okresie zostały  
wykonane w wysokości 352.618,76 zł, co stanowi 84,0 % planu rocznego. Opłatę  wpłaca 96 
punktów . Dochody te są wyższe od wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, gdyż w I 
półroczu wpłynęły do budżetu dwie raty należnej opłaty rocznej. W/w opłata płatna jest  
w trzech ratach w ciągu roku: I – do dnia 31 stycznia, II – do dnia 31 maja, III – do dnia 30 
września. W wielu przypadkach w/w opłata jest regulowana do dnia 31 maja roku budżetowego 
– jednorazowo, za okres całego roku.  
 
-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie  
  odrębnych ustaw – opłata planistyczna  
W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z opłaty planistycznej  w wysokości 405.885,80 
zł, tj. 62,4 % planu. Zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 123.837,80 zł, posiada je 13 
osób. 
 
- Podatek od czynności cywilno-prawnych 
W okresie sprawozdawczym uzyskano z podatku od czynności cywilno-prawnych dochody w 
wysokości 493.394,25 zł, tj.53,6% rocznego planu. Podatek pobierają Urzędy Skarbowe . 
 
- Wpływy z różnych opłat  
W  okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wyniosły 6.185,49 zł, 
tj. 20,6% planu rocznego. 
 
 
 
- Rekompensaty utraconych dochodów 
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W I półroczu z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła z PFRON-u kwota 6.645 zł, 
co stanowi 50% rocznego planu. Rekompensata przysługuje gminie za utracony podatek od 
nieruchomości od zakładów pracy chronionej, tj. od Spółdzielni Pracy Odra w Strzelinie oraz 
Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie. 
 
-Odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat 
W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu odsetek w wysokości  97.887,66%  zł, 
realizując tym samym zaplanowane dochody w 42,6 %. Wysokość dochodów z tytułu odsetek 
zależna jest od terminowości regulowania należności wobec gminy. W I półroczu umorzono  
podatnikom odsetki w kwocie 31.466,80 zł , w tym: 8 osobom  prawnym, 18 osobom 
fizycznym.  7 podatnikom odroczono odsetki w kwocie 6.313,00 zł. 
 
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w strukturze dochodów 
ogółem stanowią 15,8 %, zostały wykonane w wysokości 4.407.760,49 zł, tj.39,2% planu 
rocznego. Na poszczególne udziały przypadają kwoty: 

 w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów  
4.157.075 zł,tj.40,3% planu, 

 w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane przez Urzędy Skarbowe 
250.685,49  zł,tj.26,4% planu. 

Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została 
oszacowana przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie w/w podatku w omawianym okresie było 
niższe, w stosunku do wskaźnika  upływu czasu kalendarzowego, gdyż w przypadku udziału w 
podatku dochodowym od osób fizycznych Urzędy Skarbowe zwracają nadpłaty zaliczek za rok 
2008 do 31.07.2009 roku. 
 
Dochody z majątku gminy – w strukturze dochodów ogółem stanowią 2,6 %. 
W skład tych dochodów wchodzą dochody z wieczystego użytkowania, dochody                      z 
dzierżawy i najmu składników majątku gminy. 

 W okresie I półrocza wpływy z majątku gminy  zostały wykonane w wysokości 
733.196,81 zł, co stanowi realizację planu w 55,1 %.  

 
Dochody gminnych jednostek budżetowych – w strukturze wykonanych dochodów ogółem  
stanowią 5,9%, zostały zrealizowane  w wysokości 1.647.544,06 zł, co stanowi realizację planu 
w 56,7 %, z tego  z tytułu: 

 świadczonych usług przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 1.163.528,23 
zł, 

 wpływów uzyskanych przez Urząd Miasta i Gminy – 115 zł, 
 usług  świadczonych przez Administrację Budynkami i Lokalami –285.547,89 zł, 
 opłaty za rozszerzoną opiekę w  Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 102.205,80 zł, tj. 

53,1% planu. Realizacja tych opłat uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do 
Przedszkola Miejskiego. 

 opłaty za usługi opiekuńcze  pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Strzelinie – 29.604,64 zł,tj.65,8 % planu. Wielkość tych opłat jest zależna od wielkości 
osiąganych dochodów od podopiecznych i ilości osób korzystających z tego typu usług, 

 usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie   –   46.668,50 zł. 
 

Pozostałe dochody – szacowane na kwotę 208.215 zł, zostały wykonane w wysokości 
141.625,14 zł, co stanowi realizacje planu w 68,0 %, w tym z tytułu: 

 mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 40.909,30 zł, tj. 81,8%, 
 odsetek od dochodów, tj. m.in. od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu – 12.545,35 

zł,  
 odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych – 58.617,68 zł, tj. 45,1% 

planu, 
 z tytułu zajęcia pasa drogowego – 2.703,03 zł, tj. 18,0% planu,  
 usług ZOG-u – 1.474,37 zł, tj. 46,6 % planu, 
 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,– 2.435,35 zł, tj. 90,2 % planu, 
 realizacji zadań z zakresu administracji państwowej – 22.879,31 zł, tj. 360,3% planu, 
 wpływów z różnych rozliczeń OSiR-u – 60,75 zł, tj.6,1 %. 
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Dochody te zależne są od zdarzeń i decyzji  występujących w trakcie realizacji budżetu. 
 
W okresie I półrocza 2009 r. w gminie Strzelin udzielono ulgi w podatkach i opłatach 
lokalnych ogółem w wysokości 1.258.336,78 zł. 
W wyniku  obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina,  
wpływy za I półrocze zostały zmniejszone o kwotę 873.179,42 zł, w tym z tytułu: 

 podatku od nieruchomości                528.642,93 zł, 
 podatku rolnego                               210.304,83 zł, 
 podatku od środków transportowych 134.231,66 zł. 

W wyniku udzielenia ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej Strzelina, wpływy w 
okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 131.992,0 zł, w tym z tytułu: 

 podatku od nieruchomości                  128.110 zł, 
 podatku od środków transportowych       3.882 zł. 

Skutki umorzenia zaległości podatkowych  w okresie I półrocza 2009 roku wyniosły ogółem 
106.353,36 zł, z tego w: 

 podatku od nieruchomości                  43.619,46 zł, 
 podatku rolnym                                    1.488,50 zł, 

 podatku od środków transportowych   14.858,60 zł, 
 podatku od spadku i darowizn             14.728,00 zł 
 opłaty od posiadania psów                        192,00 zł, 
 odsetki od nieterminowych wpłat         31.466,80 zł. 

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji  
wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie  146.812,00 zł,  
z tego: 

 w podatku od nieruchomości                 110.365,00 zł, 
 w podatku rolnym                                     6.978,00 zł, 
 w podatku od środków transportowych      7.305,00 zł, 
 w podatku od spadków i darowizn           15.851,00 zł, 
 w odsetkach od nieterminowych wpłat       6.313,00 zł. 

 
 

Ulgi ustawowe dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej 
skutkowały zmniejszeniem podatku od nieruchomości w I półroczu br.  w wysokości 6.645 zł. 
Ulgi te zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
Ulgi ustawowe w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie ogółem zł, z 
tego: 

 z tytułu gruntów nabytych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub 
powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będących 
przedmiotem prawa własności lub użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy 
sprzedaży, na okres 5 lat zł,90.558,00 zł, 

 z tytułu obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie 
okresu zwolnienia 22.241,00 zł 

Ulgi ustawowe z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem 22.241,00 zł,   z tego: 
 z drzewostanem w wieku do 40 lat 11.089,00 zł. 

Ulgi ustawowe w podatku rolnym i leśnym nie są rekompensowane przez Ministerstwo 
Finansów. 
 
Zaległości podatkowe i niepodatkowe na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 5.271.053,30 zł 
i są wyższe, niż w analogicznym okresie roku 2008 o kwotę 3.004.776,43 zł, w tym: 

 w dochodach bieżących  łącznie 5.262.864,70 zł, z tego: 
1) w podatku od nieruchomości                     2.014.110,19 zł, 
2) w podatku rolnym                                      445.257,36 zł, 
3) w podatku leśnym                                           523,24 zł, 
4) w podatku od środków transportowych           192.885,62 zł, 
5) w podatku w formie karty podatkowej              59.464,61 zł, 
6) w podatku od spadków i darowizn                    16.098,03 zł, 
7) w opłacie od posiadania psów                           43.399,09 zł, 
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8) we wpływach z opłaty eksploatacyjnej               34.470,22 zł, 
9) we wpływach z opłaty planistycznej                 123.837,80 zł, 
10) w podatku od czynności cywilno-prawnych          4.693,29 zł, 
11) w dochodach z mienia komunalnego, ogółem:  779.155,19 zł, 
12) w dochodach gminnych jednostek budżetowych  

z tytułu świadczonych usług                                  758.448,53 zł, 
13) z mandatów nakładanych przez Straż Miejską          50.956,00 zł, 
14) z tytułu zaliczek alimentacyjnych                           739.565,53 zł. 

Powyższe zaległości są wynikiem trudnej sytuacji podatników, a także toczących się 
postępowań upadłościowych i likwidacyjnych. Obniżenie wzrostu gospodarczego oraz coraz 
powszechniejsze – unikanie przez podatników (głównie osoby prawne) płacenia podatków, 
wpłynęły na nieterminowe regulowanie zobowiązań. Niesprzyjające warunki atmosferyczne 
obniżyły zdolność płatniczą rolników 
 
Subwencje z budżetu państwa  - w strukturze dochodów ogółem stanowią  
24,4 %, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 6.808.159  zł, tj. na poziomie 62,6% planu. 
Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze: 

 część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 6.452.047 zł, tj. 
63,5 % planu, 

 część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – zrealizowana została w 
wysokości 356.112 zł, tj.50% planu. 

 
Dotacje celowe z budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 15,9 %, 
zrealizowane zostały w łącznej kwocie 4.456.997,35 zł, tj. na poziomie 46,6% planu. W 
budżecie gminy stanowią źródło finansowania zadań zleconych i zadań własnych.  

 Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowane zostały  w wysokości 3.564.359,35 
zł, tj. 46,2%. Dotacje te zostały przeznaczone na : 

1)  zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy 
w Strzelinie   70.700 zł; 

2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju    
     napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów  
     rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego  
     podatku, poniesionych  przez gminę 417.094,35 zł; 
3) realizację Programu Romskiego (zadania z zakresu: gospodarki mieszkaniowej 

edukacyjnej opieki wychowawczej ) 53.150 zł; 
4) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów 

do Parlamentu Europejskiego  33.015 zł; 
5) bezpieczeństwo publiczne 1.000 zł; 
6) pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Strzelinie w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek 
zdrowotnych, zasiłków stałych i usług opiekuńczych 2.989.400 zł. 

 Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 
porozumień z organami administracji państwowej zostały zrealizowane w kwocie 
500 zł, tj. 50% planu , z tego na działalność usługową  500 zł. 

 Dotacje celowe na zadania własne zrealizowane zostały w wysokości  
751.707,00  zł, co stanowi realizację planu w 60,1%., z tego na: 

1) wypłatę zasiłków okresowych, dofinansowanie utrzymania GOPS-u, dożywianie 
uczniów w ramach programu Posiłek dla potrzebujących łącznie  527.100 zł; 

2) pomoc materialną dla uczniów 224.607 zł. 
 Dotacje  rozwojowe na finansowanie projektów ze środków funduszy 

strukturalnych  zostały zrealizowane w wysokości 140.431,00zł, tj. w 26,3 % planu.  
 
 Dochody majątkowe w strukturze dochodów ogółem stanowią 3,9 %, zostały wykonane w 
łącznej wysokości 1.078.500,12 zł zł, tj. na poziomie 12,3 % planu. W ramach dochodów 
majątkowych klasyfikowane są dochody z: mienia komunalnego, tj. z wpływów                          
z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 
własności, sprzedaży składników majątkowych, dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 
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realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, środków na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych . 
 
Dochody z mienia komunalnego w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,9%, 
zrealizowane zostały w wysokości 538.245,67 zł, co stanowi realizacje planu                         w 
30,1 %, z tego z: 

 wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 
fizycznym w prawo własności – 21.197,73, tj. 23,6 % planu rocznego;  

 wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 517.047,94 zł, tj.30,4% planu.        
W I półroczu 2009 roku sprzedano łącznie  lokali mieszkalnych i lokale użytkowe oraz  
działek budowlanych. Sprzedano 8 lokali mieszkalnych, zgodnie z wpływem wniosków, 2 
lokale użytkowe położone  przy ul. Podwale 3 i ul. Dzierżoniowskiej 8a. Sprzedano 
tereny na poprawę zagospodarowania przy ul. Witosa, ul. Różanej, ul Wita Stwosza             
i ul. Oskara Langego. 
 

Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji – w strukturze dochodów stanowią 0,7%, w 
okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 193.980 zł, tj. 9,1% planu rocznego. 
           
Środki na dofinansowanie inwestycji – w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,3%, w I 
półroczu 2009 roku zostały wykonane w wysokości 346.274,45 zł, tj. na poziomie 31,0 % 
planu, zgodnie z zawartą umową, z tego: 

 na zadanie zrealizowane w ramach Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego   Priorytet I:Rozbudowa i modernizacja  infrastruktury służącej 
wzmacnianiu konkurencyjności regionów    Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa 
regionalnego układu transportowego Poddziałanie: Infrastruktura drogowa: 
Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Strzelinie – 346.274,45  zł.  

 
Dochody związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 

terytorialnego 
 
Roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego wynosi 36.000 zł, w tym: 

 z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych 22.000 zł, realizacja w I 
półroczu 16.509 zł, tj. 75,0% planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin 
przekazano 818,80 zł, pozostała kwota 15.690,20 zł została przekazana do 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 

 z tytułu odsetek od zaległości w spłacie zaliczek alimentacyjnych wpłynęła kwota 
934,21 zł, która w całości przekazano do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 

 z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na planowaną kwotę 13.000 zł – 
uzyskano kwotę 54.224,37 zł, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 
24.279,89 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 29.944,48 
zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zaliczek 
alimentacyjnych na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 1.855.389,18 zł. W 
stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze. 

 Z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na planowaną kwotę 
1.000 zł uzyskano 302,20 zł, tj. 30,2 % planu. Z uzyskanej kwoty do budżetu 
gminy przekazano – 15,11 zł, a do Dolnośląskiego Urzędu – 287,11 zł . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.WYDATKI BUDŻETOWE: 
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          Plan wydatków budżetu Gminy Strzelin za I półrocze 2009 roku został wykonany    w 

wysokości 26.413.628,51 zł, co stanowi 33,1 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące 
zrealizowano w wysokości 22.767.588,17 zł, tj. 46,8 % planu, natomiast wydatki majątkowe 
(inwestycyjne)  w kwocie 1.646.040,34 zł, czyli 6,6% planu. 
Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3 Wykonanie wydatków budżetu 
gminy Strzelin za I półrocze 2009 roku. 

Analizując zrealizowane wydatki, to w okresie  I półrocza 2009 r. najwięcej wydatkowano 
środków budżetowych na oświatę, bo łącznie 8.715.218,15 zł, co stanowiło 35,7 % ogółu 
wydatków (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w wysokości 8.412.429,18 zł, co stanowiło 
34,46 % ogółu wydatków i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 
302.788,97 zł, tj. 1,24 % ogółu wydatków). 
      W następnej kolejności, co do wielkości zrealizowanych  wydatków, znajduje się dział 
852 – Pomoc społeczna, z kwotą 4.946.494,99 zł, stanowiącą 20,26 %  ogółu wydatków, dział 
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  - kwota 3.100.109,71 zł  stanowiąca 12,7 
% ogółu wydatków, dział 750 – Administracja publiczna – kwota 2.482.761,62 zł, tj. 10,17 % 
ogółu wydatków, dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  - kwota wydatków  1.460.402,10 zł, 
stanowiąca 5,98 % ogółu wydatków, dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota  938.095,41 
zł, stanowiąca 3,84 % ogółu wydatków, dział 600 – Transport i łączność     z kwotą 855.189,26 
zł,  zł stanowiącą 3,50 % ogółu wydatków, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego z kwotą 634.960,09 zł stanowiącą 2,60 % ogółu wydatków i dział  010 – Rolnictwo 
i łowiectwo  z kwotą 441.079,71 zł, stanowiącą 1,81 % ogółu wydatków. 
W wyżej wymienionych działach wydatkowano środki w wysokości 23.574.311.12  zł, co 
stanowiło 89,25 % ogółu wydatków z budżetu gminy Strzelin w I półroczu 2009 roku. 
 Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wykonanych wydatków  w I półroczu  
2009 r. zrealizowano w dziale 710 – Działalność usługowa – kwota 23.410,31 zł, co stanowiło 
0,1% ogółu wydatków.  
     Wydatki w I półroczu 2009 roku zrealizowane  zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo 
zamówień publicznych  obejmowały niżej przedstawiony zakres rzeczowy: 
 
 
 
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
 
              Na zadania  realizowane w tym dziale wydatkowano środki w łącznej  
 wysokości 441.079,71 zł, tj. 87,8% planu rocznego, przeznaczając je na realizację  
 następujących zadań: 
 
Rozdział 01008 – Melioracje wodne 
      W okresie I półrocza nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. 
 
Rozdział 01030 – Izby rolnicze 
      Na działalność Izby Rolniczej  we Wrocławiu przekazywane są kwartalnie środki  
 finansowe w wysokości 2% uzyskanych wpływów z należnego podatku rolnego.  
 W I półroczu 2009 r. przekazano kwotę 23.985,36 zł, tj. 48,9 % planu rocznego. 
 
Rozdział 01095 – Pozostała działalność 
     W rozdziale tym  wydatkowano kwotę 417.094,35 zł, tj. 98,8% planu rocznego  
 którą przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju    
 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych  
 oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych   
 przez gminę. 
 Wyższe wykonanie planowanych wydatków w tym dziale jest skutkiem zwrotu    
 podatku akcyzowego w I półroczu br. w wysokości przyznanej dotacji celowej, tj.  
 100,0%. 
 
 
Dział 600 – TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ 
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      Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 855.189,26 zł, co stanowiło  9,7 % planu 
rocznego,  przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 389.922,56 zł, tj. 41,5 % planu 
rocznego, na wydatki inwestycyjne kwotę   465.266,70 zł, tj. 5,9 % planu rocznego. 
Wydatki w tym dziale związane z utrzymaniem dróg publicznych realizowane były w: 
 
Rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 
 W I półroczu na realizację inwestycji – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w 
Strzelinie – ul. Ząbkowicka – wydatkowano środki finansowe w wysokości 290.970,00 zł, 
tj.29,4 % planu. 
 
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

W I półroczu 2009 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków finansowych. 
 
Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 
 W okresie I półrocza na utrzymanie bieżące dróg gminnych została wydatkowana 
kwota 389.922,56 zł, tj. 41,5% planu , która została przeznaczona na: 

1) Oznakowanie dróg na terenie miasta i Gminy Strzelin - Wykonywane było zgodnie 
z zawartą umową z firmą Wykonawstwo Robót Drogowych Mieczysław Kostek Ligota 
Wielka 42 gmina Łagiewniki. Polegało na wykonaniu oznakowania poziomego i 
pionowego na terenie miasta i gminy Strzelin W ramach prac wykonano: 
Wymianę starych o złej widocznych znaków na nowe, wymianę starych słupków, 
naprawę i wymianę zniszczonych w wyniku kolizji drogowych i wandalizmu znaków i 
słupków . Prace te zostały wykonane przy następujących ulicach: A.Mickiewicza, Gen. 
Leopolda Okulickiego/Wrocławska, Krzywoustego/Wrocławska, Konopnickiej/Oławska, 
Chopina, Bolka I Świdnickiego, Grota Roweckiego.  
Wykonano także na terenie miasta oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych) na 
następujących ulicach: Konopnickiej, Brzegowej, Staszica, Prusa, Pułaskiego, 
Grunwaldzka, Łokietka , Żwirki i Wigury, Poniatowskiego, Okrzei, Kolejowa, 
Piłsudskiego, Sienkiewicza Św. Jana, Jana Pawła II, Kopernika  
Wykonano stałą organizację ruchu przy ulicy A.G Bella. 

2) Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin - wykonywane 
było w okresie od 01.01.2009 do 15.04.2009 przez Zakład Produkcyjno Handlowo 
Usługowy “KOMUS” ze Strzelina. W ramach zadania wykonywane było odśnieżanie i 
posypywanie materiałami uszarstniającymi dróg, ulic i chodników gminnych na terenie 
miasta i gminy Strzelina Prace wykonywane były w miarę potrzeby wg wskazań 
zleceniodawcy tj. Gminy Strzelin w zależności od potrzeb i panujących warunków 
atmosferycznych.  

3) Remonty i odbudowa wiat przystankowych - Odnowiono i wyremontowano 
zniszczoną wiatę w miejscowości Chociwel, wykonano mapę do celów projektowych na 
budowę zatoki autobusowej w Kazanowie. 

4) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – Wykonawca Firma „DUDGRA” z 
Wrocławia została wyłoniona w przetargu nieograniczonym. W ramach tego zadania 
zostało wyremontowane nawierzchnie ulic Okulickiego, Piłsudskiego, Ogrodowej, 
Targowej, Zielnej, Energetyków, Słowackiego w Strzelinie-310 m², remonty nawierzchni 
w Strzelinie, Dobrogoszczy, Ludowie Polskim, Gęsińcu – 288 m², Wykonano naprawę 
jezdni masą na zimno 4,44 Mg. 

5) Remonty cząstkowe nawierzchni niebitumicznych - Wykonawca Zakład 
Produkcyjno Handlowo Usługowy „KOMUS” ze Strzelina. W ramach tego zadania 
wykonano:  
 remont chodnika i jezdni ul. Mickiewicza w Strzelinie przy Ośrodku Zdrowia, 
 remont chodnika ul. Kościuszki (rondo 15,6 m²),  
 remont ul. Chrobrego 21,75 m², ul. Słowackiego 5,8 m², Kamienna 2,25 m², 

Łokietka 1,6 AM. 
6) Utrzymanie kanalizacji deszczowej - polegało na utrzymaniu i czyszczeniu 

kanalizacji deszczowej. Wykonano min.:  
 udrożnienie kolektora deszczowego oraz czyszczeniu trzech studni ul. Grahama 

Bella, 



12 

 

 regulacja dwóch studzienek kanalizacji deszczowej w Karszówku,  
 czyszczenie kanalizacji deszczowej ul. Bolka I Świdnickiego dz. 40 i 40/1,  
 remont kanalizacji deszczowej na działce gminnej przy ulicy Wolności 32 w 

Strzelinie,  
 remont kanalizacji deszczowej ul. Targowa w Strzelinie. 

7) Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – wykonano wycinkę dwóch drzew przy ul. 
Słowackiego w Strzelinie wraz z frezowaniem pni. 

8) Ubezpieczenie dróg - W UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Oddział we 
Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 240, 53-325 Wrocław ubezpieczono od odpowiedzialności 
Cywilnej deliktowej drogi gminne o długości 47 km i chodniki o długości 43 km. 

9) Usługi sprzętowe - wynajem sprzętu (transport gruzu – KOMUS Strzelin), wynajem 
ładowarki, samochodu ciężarowego, prace związane z przygotowaniem terenu pod plac 
zabaw przy ulicy Gałczyńskiego.  

10) Koszenie poboczy dróg – wykoszono w okresie wiosennym pas szerokości 1mb. 
poboczy po obu stronach wybranych dróg gminnych na terenie Gminy Strzelin – 30 390 
m². 

11) Kary i odszkodowania – Zaliczka na pokrycie kosztów biegłego sądowego w sprawie 
Rafała Madeja sygn. akt I C 77/08. 

12) Utwardzenie dojścia do przystanku w Biedrzychowie (etap I i II), utwardzono 
ścieżkę w Biedrzychowie dojście do przystanku – 80 m².  

13) Remont alejek w parku miejskim w Strzelinie - Ułożono dywanik z masy asfaltowej 
na alejce prowadzącej do głównej płyty boiska 1020 m². 

14) Przebudowa zjazdu do Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Mikoszowie – 
Przebudowano nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej 20x18 oraz wykonano chodnik z 
kostki betonowej powierzchnia 102 m². 

15) Naprawa dróg gminnych boczna Dzierżoniowskiej – Wykonano wyrównanie 
podbudowy oraz ułożono dywanik z masy asfaltowej powierzchnia 250 m². 

W ramach wydatków bieżących roboty remontowe takie, jak: powierzchniowe utrwalenie ulicy 
Chopina. Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Strzelin, zostały wykonane do 
końca czerwca br., lecz nie zostały zafakturowane i rozliczone. Rozliczenie finansowe nastąpi w 
III  kwartale br. 
Na wydatki inwestycyjne została wykorzystana  kwota 174.296,70 zł, tj.2,7% planu na niżej 
wymienione zadania: 

- Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do WSSE – Podstrefa Strzelin oraz 
strefy aktywności gospodarczej przy ul Energetyków w Strzelinie – 3.702,82 zł 

- Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie etap I – 28.450,40 zł, 
- Remont nawierzchni chodnika i linii oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Adama 

Mickiewicza w Strzelinie. 
 
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne  
 W I półroczu w tym rozdziale nie wydatkowano środków finansowych. 
  

W dziale tym na wydatki inwestycyjne w omawianym okresie  wykorzystano środki 
finansowe w 5,9 % rocznego planu. Na powyższą sytuację składają się następujące przyczyny: 

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie – ulica Ząbkowicka i Budowa 
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 30120 w miejscowości  Karszów będą realizowane 
przez zarządców dróg (DSDiK oraz Powiatowy zarząd dróg). W związku z czym nie 
mamy bezpośredniego wpływu na przyśpieszenie cyklu realizacji tych zadań. Wg 
posiadanych informacji rozpoczęcie realizacji tych zadań powinno nastąpić w II półroczu 
2009 r. 

2) Zadanie - Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie - nie uzyskało 
dofinansowania z budżetu państwa, w związku z czym nie będzie mogło być realizowane 
w zakładanym pierwotnie zakresie rzeczowym. 

3) Zadanie - Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do WSSE Podstrefa  
         Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie jest  
         realizowane i będzie wykonane w roku bieżącym w całości. Jednak wykonawca robót  
         rozpocznie fakturowanie wykonanych prac w II półroczu br. 
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4) Większość pozostałych zadań wymagała opracowania dokumentacji technicznej. i 
Zadania te są w trakcie realizacji. Natomiast fakturowanie nastąpi po opracowaniu 
pełnych dokumentacji technicznych, co będzie miało miejsce w II półroczu 2009 roku. 

 
 
Dział 630 – TURYSTYKA 
 
 W I półroczu 2009 r. na zadania w zakresie turystyki wydatkowano kwotę 30.518,50 zł, 
co stanowiło 0,7 % planu rocznego, z tego na wydatki bieżące – 5.474,0 zł, tj. 45,1% planu, 
wydatki inwestycyjne w I półroczu zrealizowano w wysokości 25.044,50 zł, co stanowiło 0,5%  
planu. Wydatki w tym dziale przeznaczono na następujące zadania: 
 
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania 

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 5.474 zł, tj. 2,9% planu na opłacenie składki 
członkowskiej z tytułu przynależności do Euregionu Glacensis 
 
Rozdział 63095 – Pozostała działalność 
 W rozdziale tym  wydatkowano w okresie sprawozdawczym 25.044,50 zł, które stanowią 
0,6% planu  na zadanie inwestycyjne – budowa krytej pływalni w Strzelinie. 
 

Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale  zostaną zrealizowane w III i 
i IV kwartale br. 
 
 
 
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
  

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu gminy w łącznej wysokości 1.460.402,19 
zł, tj.32,7 % planu rocznego, na realizację następujących zadań: 
 
Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej  
 Na funkcjonowanie   Administracji  Budynków i Lokali wydatkowano w I półroczu 2009 
roku środki finansowe w wysokości 957.278,51 zł, realizując plan w 39,4 %.Wydatki te 
obejmowały : 
                             - wynagrodzenia  211.434,61 zł, tj.57,3 % planu, 
                             - pochodne od wynagrodzeń 28.736,00 zł, tj. 50,2 % planu, 
                             - pozostałe wydatki 717.107,90 zł, tj.35,80% planu. 
W wydatkach pozostałych największe pozycje stanowią:  

 wydatki na pozostałe usługi wyniosły 411.027,71 zł , w tym między innymi:  
1) na usługi kominiarskie związane z  okresowymi  przeglądami  instalacji kominowych  
    i wentylacyjnych wydatkowano kwotę  2.347,15 zł,  
2) na usługi informatyczne - opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów    
    komputerowych oraz bieżące serwisy wydatkowano kwotę 4.648,50 zł,  
3) usługi pocztowe i bankowe to kwota 2.369,19, 
4) usługi komunalne, związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych,  
    oczyszczanie chodników przylegających do administrowanych przez ABiL   
    nieruchomości wydatkowano kwotę 79.522,66 zł, 
5) dezynsekcja, deratyzacja – 878,36 zł, 
6) Znaczącym wydatkiem związanym z działalnością ABiL-u są świadczenia związane z  
    utrzymaniem części wspólnych w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe,  
    w których udział ma Gmina Strzelin, jako współwłaściciel tych nieruchomości. Na  
    bieżące utrzymanie we wspólnotach wydatkowano 315.280,98 zł, na kwotę tą  
    składają się: zaliczki na fundusz remontowy – 85.285,57 zł, zaliczki na eksploatacje  
    części wspólnych i media – 198.355,05 zł oraz wynagrodzenie zarządców –  
    31.640,36 zł. 

 Zakup energii zamknął się kwotą 181.916,81 zł, w tym: zakup gazu dla celów 
grzewczych w kotłowniach lokalnych mieszczących się w budynkach administrowanych 
przez ABiL – 117.363,85 zł, wody – 39.375,0 zł, energii elektrycznej – 25.177,96 zł,  
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 Usługi remontowe  realizowane przez podmioty zewnętrzne – 35.230,00 zł. Środki te 
przeznaczono głównie na polepszenie stanu technicznego starej substancji 
mieszkaniowej. Na wymianę stolarki okiennej przeznaczono kwotę 2.779,00 zł. 
Remonty przewodów kominowych, instalacji gazowych i elektrycznych zamknęły się 
kwotą 7.603,66 zł. Tego typu remonty wynikają głównie z zaleceń kontroli w ramach 
przeglądów nałożonych przepisami prawa budowlanego i ppoż. Pozostałe drobne 
remonty, w tym naprawy dachów oraz usuwanie nagłych awarii wyniosły 24.847,34 zł. 

 Zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł. 
 Zakup materiałów – 34.785,79 zł. Największym wydatkiem z w/w kwoty, tj. 11.092,79 

zł są wydatki na materiały budowlane i wyposażenie mieszkań(kuchnie gazowe, 
wykładziny, ceramika) przeznaczone głównie na najpilniejsze potrzeby zgłoszone przez 
najemców i przed przyznaniem zweryfikowane przez pracownika ABiL-u. Na zakup 
stolarki okiennej i drzwiowej wydatkowano kwotę 1.754,91 zł. Na ogrzewanie budynku 
przy ul. Kopernika 2 w Strzelinie – zakup węgla do kotłowni, przeznaczono kwotę 
9.961,81 zł. Zakupiono również środki czystości do sprzątania klatek schodowych w 
administrowanych budynkach na kwotę 301,07 zł. Na materiały biurowe, książeczki 
opłat, literaturę fachowa przeznaczono 5.360,91 zł. 

 Usługi telefonii stacjonarnej – 3.639,49 zł. 
 Usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi zamknęły się kwotą 

1.831,40 zł. Są to głównie usługi specjalistyczne świadczone przez podmioty 
posiadające uprawnienia w zakresie: badania rezystencji instalacji elektrycznych  i 
badania szczelności i technicznego odbioru instalacji gazowych. 

 Na podróże służbowe wydatkowano 1.251,91 zł. 
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.104 zł. 
 Na ubezpieczenie budynków stanowiących własność Gminy wydatkowano 17.619,00 zł. 
 Koszty sądowe i komornicze związane z windykacja należności dochodzonej na drodze 

sądowej i komorniczej to kwota  4.393,63 zł. 
 Przekazano do Urzędu Skarbowego podatek VAT w kwocie 15.938 zł. W/w kwota wynika 

z różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym. 
 Pozostałe wydatki  związane ze szkoleniami pracowników, zakupem materiałów 

papierniczych i akcesoriów komputerowych wyniosły 1.588,21 zł, 
 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP -

1.651,94zł. 
Niższe wykonanie planu wydatków w tym rozdziale niż wynika ze wskaźnika  upływu czasu 

wynika z faktu, że zaplanowane remonty z przyczyn formalnych zostały przesunięte na drugie 
półrocze   oraz są w trakcie realizacji, np. wykonano zadanie utylizacji azbestu na budynku 
przy ul. Konopnickiej 7. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe przebudowy instalacji i 
kotłowni centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kopernika 2 w Strzelinie. 

 
Rozdział  70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
 W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 503.123,68 zł, co stanowi realizację planu 
rocznego w 24,6%. Wydatki te przeznaczono na następujące zadania: 
1.  na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 334.327,25 zł, co stanowi realizację planu  
    rocznego w 41,8% i było to związane z: opłatą za energię elektryczną zużytą w świetlicach  
    wiejskich w Gęsińcu i Wąwolnicy, wykonaniem operatów szacunkowych do przekształcenia  
    użytkowanie wieczystego, działek budowlanych i lokali mieszkalnych, renty planistyczne, r 
    regulowaniem stanu pranego, tj.  wypisami z  KW, wypisami i wyrysami z ewidencji  
    gruntów,  wykonanymi podziałami nieruchomości gminnych , okazywaniem granic  
    gminnych dróg śródpolnych oraz wykonaniem map do celów projektowych, wypłatą   
    odszkodowań za działki przejęte pod drogi dla 15 właścicieli gruntów, koszty i opłaty  
    sądowe,  
2.  na wydatki majątkowe 168.796,43 zł ,co stanowi realizację planu rocznego  
     w 13,6%, na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 

 Osiedle Pozytywistów – budowa ulicy Norwida w Strzelinie  – 140.288,87 zł, 
 Budowa przyłączy wodociągowych w Strzelinie, ul. Gliniana –  23.115,16 zł, 
 Wykup nieruchomości na rzecz Gminy Strzelin – 5.392,40 zł. 
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W dziale tym, zgodnie z ustalonym harmonogramem i zwartymi umowami, pozostałe 
wydatki  zostaną rozliczone i wykonane  w II półroczu 2009 roku. 
 
 
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
 
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 
 W tym dziale, w rozdziale wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 23.410,31 
zł, tj. 8,6% planu rocznego, które przeznaczono na:  przygotowanie projektów decyzji 
lokalizacyjnej, 
opłacenie za II etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Strzelin – Strefa Aktywności Ekonomicznej, III etap mpzp Chociwel, materiały kartograficzne 
do planów. 
Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku, zgodnie           
z harmonogramem i zawartymi umowami. 
  
 
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
  

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości łącznej 2.482.761,62 zł, co stanowiło 
42,8 % planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.448.601,62 zł, a 
na wydatki majątkowe kwotę 34.160,00 zł. 
W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco: 
 
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 

Wydatki w tym w kwocie 70.700 zł  realizowano jako zadania zlecone i zostały one 
omówione oddzielnie. 
 
Rozdział 75022 – Rady gmin 
 W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w kwocie 123.486,20 zł, tj. 
44,8% planu rocznego na potrzeby Rady Miejskiej Strzelina, przy czym dominującą pozycją w 
tych wydatkach stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły kwoty – 119.834,96 zł, a w 
następnej kolejności wydatki na usługi pozostałe – 1.264,94 zł, zakupy materiałów i 
wyposażenia, publikacji  – 1.061,21 zł, usługi remontowe – 195,20 zł, usługi 
telekomunikacyjne – 910,53 zł, zakup materiałów papierniczych – 219,36 zł. 
 
Rozdział 75023 – Urzędy gmin 
 W tym rozdziale wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 
2.121.002,08 zł, tj. 42,0% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano 
2.086.842,08 zł, tj.44,3 % planu rocznego, a na wydatki majątkowe 34.160,00 zł, tj.10,0% 
planu. W ramach  poniesionych wydatków bieżących związanych z  utrzymaniem Urzędu 
Miasta i Gminy Strzelin na: 

 wynagrodzenia 1.377.075,13 zł, tj.48,3% planu 
 pochodne od wynagrodzeń 194.838,73 zł, tj.36,6%, 
 na pozostałe wydatki 514.928,22 zł, tj.38,8 % planu. 

W ramach poniesionych wydatków w tym rozdziale na realizację projektu pn. Podwyższenie 
umiejętności i kompetencji samorządowych urzędników publicznych w zakresie stanowienia 
prawa miejscowego podstawą harmonijnego rozwoju lokalnego wydatkowano 110.189,02 zł. W 
wydatkach pozostałych największe pozycje stanowią wydatki związane z : 

 z zakupem usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, bankowe, 
komunalne, realizacja projektu POKL   – kwota 208.708,47 zł, 

 z poborem energii (33.704,77 zł), gazu (33.880,89 zł) i wody (2.487,48 zł) łącznie  
kwota 70.073,14 zł, 

 z zakupem materiałów i wyposażenia, książek, materiałów do sprzętu drukarskiego – 
kwota  61.121,27 zł, 

 z odpisem na ZFŚS – kwota 46.126,76 zł, 
 zakupem akcesoriów komputerowych –39.219,12 zł, 
 ze szkoleniami pracowników – kwota 27.554,80 zł, 
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 usługami telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet-u – kwota 22.552,87 zł, 
 delegacjami służbowymi – kwota 17.391,14 zł, 
 ubezpieczeniem sprzętu, budynków, składką na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw 

Społeczno-Gospodarczych, usługami obejmującymi  tłumaczenia, usługami zdrowotnymi 
, wydatki wynikające z przepisów BHP - kwota 13.248,00 zł, 

 usługami remontowymi – kwota 8.932,65 zł. 
W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 17.722,93 zł, tj. 8,1 % planu na: 

 remont budynku Urzędu Miasta i Gminy – 34.160 zł. 
 
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
 W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 94.796,14 zł, stanowiącą 57,5 % rocznego 
planu. 
Środki te przeznaczono na promocję miasta i gminy Strzelin poprzez realizację wcześniej 
nakreślonych zadań, ujętych w ramowym planie wydatków na rok 2009.Do ich realizacji 
wykorzystano wszelkie możliwe formy i płaszczyzny. Działania te były prowadzone w sposób 
ciągły,  planowy i wielokierunkowy. Zasadniczym celem tych działań było ugruntowanie logo 
(herbu) i marki miasta w oczach potencjalnych inwestorów i turystów. Zadania realizowane w 
pierwszym półroczu można pogrupować pod względem tematycznym: 

 Promocja w mediach. 
Gmina ma podpisane umowy z tygodnikami lokalnymi: Ekspres Strzeliński i Słowo 
Regionu Strzelińskiego. Na ich łamach, oprócz artykułów typowo informacyjnych, 
ukazuj się też publikacje dotyczące turystyki, możliwości inwestycyjnych, sukcesów w 
sferze kultury i sportu. Gmina ma też podpisana umowę z lokalną Telewizją Strzelin, 
która sukcesywnie przekazuje obraz z wydarzeń miasta siecią kablową do jego 
mieszkańców.  Ponadto materiały informacyjne ukazują się w Gazecie Wrocławskiej, 
Wrocławianinie, Aktualnością Targową, Informatorze Samorządowym Dolnego Śląska. 
Na stronie internetowej www.strzelin.pl na bieżąco są przekazywane wszelkie 
aktualności z życia miasta i gminy. Podobne informacje zamieszczane są na stronach 
lokalnych gazet i TV Strzelin oraz dwóch lokalnych serwisach internetowych strzelin.net 
i Strzelin.info. 

 Promocja poprzez sport i kulturę. 
Gmina dostrzega możliwości, jakie stwarza promocja miasta poprzez sukcesy 
sportowców i organizację imprez kulturalnych o zasięgu ponadgminnym. Na ten cel 
wyasygnowała spore środki. Tenisiści UKS Granit Strzelin zrewanżowali się awansem 
do I ligi, a Mirosław Życzkowski w kategorii masters zdobył mistrza Europy. Wykonany 
z tej imprezy film trafił do Internetu. Strzelin był wymieniany daleko poza Dolnym 
Śląskiem. Wszyscy zawodnicy wystąpili z herbem Strzelina na piersi. Również oddźwięk 
ogólnopolski miały imprezy organizowane przez Strzeliński Ośrodek Kultury. Wymienić 
należy "Stare po nowemu”, w którym występują uczestnicy ze wszystkich stron kraju. 
Podobnie dużą popularnością cieszył się zorganizowany po raz pierwszy ogólnopolski 
konkurs poetycki „O granitową strzałę”. Zainteresowanie nim przerosło oczekiwania 
organizatorów. 

 Gadżety promocyjne. 
Nieodłącznym atrybutem wszelkich działań promocyjnych są towarzyszące im gadżety. 
W I półroczu uzupełniono ich stan o kubki porcelanowe, torby bawełniane, torby 
papierowe, teczki firmowe (wszystko z herbem gminy), kartki pocztowe z widokami 
Strzelina i okolic. Materiały reklamowe wykorzystywane są podczas wszelkich spotkań, 
imprez, konkursów. Trafiają również do turystów. 

 Inne działania. 
W I półroczu podpisano umowy na wykonanie mapy interaktywnej, zamieszczenie 
wizerunku Strzelina w Katalogu Polskiej Turystyki, który będzie prezentowany na 
międzynarodowych targach w Lipsku. Na zlecenie gminy został opracowany projekt 
Strategii Miasta i Gminy na lata 2009 – 2015.  
  

 
 
Rozdział 75095 – Pozostała działalność 

http://www.strzelin.pl/
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  Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w kwocie 72.777,20 zł, tj. 43,8 % planu,  
przeznaczone były na: 
wydatki na rzecz jednostek pomocniczych (diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych) 
w łącznej kwocie 37.920,00 zł, 
składki rzecz  Związku Gmin w kwocie 21.896,00 zł, 
składki na rzecz  Leadera  w kwocie 12.961,20 zł. 
  Wydatki w tym dziale były realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, w miarę 
potrzeb, w chwili obecnej trwa remont budynku Urzędu Miasta i Gminy, który zostanie 
rozliczony w II półroczu 2009 roku. 
 
 
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
                    KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  
  
 W dziale tym w I półroczu 2009 roku wydatkowano 29.414,97 zł, tj. 84,4% planu, które 
przeznaczono na  niżej wymienione zadania: 
                   
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i  
                             ochrony prawa oraz sądownictwa 
 W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 1.851,00 zł, tj. 
50,0% planu rocznego.  
 
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 
 W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 27.563,97 zł, tj.88,4 % planu.  
 
Wydatki w tym dziale  realizowano jako zdania zlecone i zostały one omówione oddzielnie. 
 
 
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
  

Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową           
z budżetu gminy wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 272.742,98 zł, realizując 
plan w 18,8 %, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 252.136,98 zł, tj.32,9% 
planu, a na wydatki majątkowe kwotę 20.606,00 – 3,0% planu. W poszczególnych 
rozdziałach wydatki te kształtowały się następująco: 
 
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji 
 W I półroczu 2009 roku w rozdziale tym nie poniesiono  wydatków. 
 
Rozdział  75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 
 Zrealizowano wydatki w kwocie łącznej 85.035,90 zł, tj. 10,9 % planu, przy czym na 
wydatki bieżące wydatkowano kwotę 77.117,90 zł, tj. 33,7% planu, a na zakupy inwestycyjne 
– 7.918,0 zł, tj. 1,4% planu. 
Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania czterech Ochotniczych Straży Pożarnych. Najwięcej 
wydatkowano na zakupy: paliwa, olejów, smarów, części zamiennych do pojazdów 
pożarniczych – 18.750,86 zł, zakup energii i wody – 22.863,61 zł, zakupy usług remontowych 
– 4.560,95 zł, zakupy usług pozostałych  - 6.402,04 zł, wypłatę ekwiwalentów za udział w 
akcjach ratowniczo - gaśniczych, ćwiczeniach bojowych organizowanych przez PSP – 24.019,93 
zł ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenie pojazdów pożarniczych. 
Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 7.918,0 zł, w tym na: 
1) zakup motopompy szlamowej dla OSP Brożec – 3.959,0 zł, 
2) zakup zestawu ratownictwa przedmedycznego – 3.959,0 zł. 

 
Rozdział 75414 – Obrona cywilna 
 Na obronę cywilną wydatkowano I półroczu 2009 roku kwotę 14.820,20 zł, stanowiącą 
58,6% planu rocznego, przy czym ze środków budżetu gmin 14.733,90 zł, a na zadania 
zlecone kwotę 86,30 zł. 
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 W ramach poniesionych wydatków bieżących m.in. zakupiono USB  na potrzeby obrony 
cywilnej  i  Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zaktualizowano bazę sił i środków 
obrony cywilnej. 
Na  wydatki inwestycyjne wydatkowano 12.688,00 zł na: 

1) montaż syreny alarmowej w systemie scentralizowanego ostrzegania ludności na 
Osiedlu Piastowskim w Strzelinie.  

 
Rozdział  75416 – Straż miejska 
 Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły Straży Miejskiej, której zadaniem 
statutowym są działania związane z ochroną porządku publicznego w mieście i gminie. 
Wydatkowano środki finansowe w kwocie 168.094,09 zł, tj.34,5 % planu rocznego, z tego na: 
-  wydatki bieżące, w tym  na: 
                wynagrodzenia 121.090,62 zł, tj. 37,4 % planu 
                pochodne od wynagrodzeń 18.691,77 zł, tj.30,2 % planu 
                pozostałe wydatki 28.311,70 zł, tj. 27,9% planu. 
W ramach pozostałych wydatków, największą pozycję stanowią zakupy materiałów         i 
wyposażenia – kwotę 14.218,51 zł, pozostałe usługi- 2.239,06 zł, usługi telefonii komórkowej – 
3.194,02 zł, telefonii stacjonarnej - 651,93 zł, odpisy na ZFŚS – 4.500,0 zł, ubezpieczenie 
samochodu – 3.508,0 zł. 
 
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
 W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 4.792,79zł, tj. 14,7% planu 
rocznego  przeznaczając ją na: 

1) wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczo-
gaśniczych, mających znamiona klęski żywiołowej, 

2) zakup materiałów i wyposażenia (zakup części zamiennych do pił, agregatu  i kosy 
spalinowej będących na wyposażeniu gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 
materiałów budowlanych, przecinarki) oraz zakup środków łączności do Gminnego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

3) szkolenia kursowe pracownika ds. zarządzania kryzysowego oraz Komendanta 
Gminnego OSP w ćwiczeniach wojewódzkich „Twierdza Kłodzka 2009”.  

 
Rozdział 75495 – Pozostała działalność 
 W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne, których w I półroczu br. 
nie zrealizowano. Przewidywana realizacja inwestycji – dobudowa dwóch zestawów kamer                  
w ramach istniejącego systemu monitoringu - przewidywana jest  na III kwartał 2009 r.  
 
 
 
Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD  
                    INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
                    PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności  
                             budżetowych 
 W  rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości 56.314,77, tj. 41,7 % 
planu rocznego. W ramach powyższej kwoty wydatkowane środki finansowe przeznaczono na: 

- wypłatę prowizji z tytułu poboru podatków i opłat w kwocie 18.445,00 zł,  
- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji wymiarowych  

wydatkowano kwotę 19.971,42 zł, 
- koszty postępowania wydatkowano kwotę 17.898,35 zł.   

Wydatków  dokonywano w  miarę potrzeb. 
 
 
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  
                             jednostek samorządu terytorialnego 
 W I półroczu 2009  roku wydatkowano kwotę 117.898,24 zł z przeznaczeniem na 
zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, realizując roczny plan  
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w 40,7 %. Płatność odsetek przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
Odsetki za I półrocze 2008 roku wynoszą: 

- od pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu – 36.795,90zł, 
- od pożyczek na prefinansowanie  w  BGK – 5.234,23zł, 
- od kredytu w BOŚ – 17.878,71zł, 
- od kredytu w PKO – 57.989,40 zł.  

 
 
Dział 758 – RÓŻNE  ROZLICZENIA 
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 
 W okresie sprawozdawczym pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 
750.000 zł. 
 
 
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 
  

W I półroczu 2009  roku wydatkowano na realizację zadań z zakresu oświaty 
 i wychowania kwotę 8.412.429,18  zł, tj. 47,99% planu rocznego, przy czym na wydatki 
inwestycyjne  wydatkowano środki finansowe w wysokości 34,10 zł, na wydatki bieżące  
8.412.395,08 zł,. 
Niższe niż wynika z upływu czasu wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z powodu tego, 
że realizacja zadań  remontowych przewidywana była w okresie przerwy wakacyjnej, co w 
praktyce oznacza poniesienie kosztów w II półroczu roku budżetowego, 
Realizacja planowanych zadań w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się 
następująco: 
 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 
 W okresie sprawozdawczym w gminie Strzelin funkcjonowało 5 szkół podstawowych.           
W roku szkolnym 2008/2009 w publicznych szkołach podstawowych uczyło się 1242 uczniów  
w 57  oddziałach, a średnia liczba uczniów przypadająca na oddział w szkole wynosiła 21,78, 
przy czym największa liczebność uczniów w oddziale występuje w Szkole Podstawowej Nr 4 w 
Strzelinie 25,71 uczniów. 
 Na działalność szkół podstawowych w I półroczu 2009 r. wydatkowano środki finansowe 
w wysokości 3.756.906,49 zł, tj. 45,6% planu na bieżące finansowanie pięciu szkół 
podstawowych: 
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 1.305.899,64 zł, 
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 1.257.688,14 zł, 
Szkoły Podstawowej w Białym Kościele-    446.312,37  zł, 
Zespołu Szkół w Kuropatniku              -    436.030,33 zł, 
Szkoły Podstawowej w Nieszkowicach  -    310.976,01 zł. 
W ramach wydatków bieżących przeznaczono na: 
wynagrodzenia 2.573.274,23 zł, tj. 51,0 % planu, 
pochodne od wynagrodzeń 465.998,22 zł, tj.51,6% planu, 
pozostałe wydatki  717.634,04 zł, tj.54,2 % planu. 
W pozostałych wydatkach przeznaczonych na bieżące utrzymanie szkół  największą pozycję 
stanowi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 276.384,00 zł, 
tj.75,0% planu, zakup materiałów i wyposażenia – 156.188,87 zł,  
tj.48,66 % planu rocznego; w kwocie tej największą  pozycję stanowią wydatki na zakup opału 
– 111.803,40 zł. Na zakup energii elektrycznej, wody i gazu w I półroczu br. wydatkowano 
131.763,43 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 13.599,71 zł, na usługi remontowe – 
6.604,16 zł, na usługi pozostałe – 47.078,08 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, 
dodatków wiejskich i funduszu zdrowotnego wydatkowano 59.143,43 zł. Pozostałe wydatki  w 
łącznej kwocie 26.872,36 zł przeznaczono na: zakup pomocy naukowych i książek – 5.669,74 
zł, usługi medyczne – 1.869,80 zł, usługi internetowe – 2.372,62 zł, usługi telefonii 
stacjonarnej – 6.229,18 zł, podróże krajowe – 2.659,89 zł, podróże służbowe zagraniczne – 
1.042,77 zł, ubezpieczenia– 4.821,88 zł, szkolenia pracowników – 377,60 zł, zakup materiałów 
papierniczych–1.828,88 zł.  
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 Z przedstawionych danych wynika, że wydatki płacowe z pochodnymi i dodatkiem 
wiejskim, mieszkaniowym, funduszem zdrowotnym oraz odpisem na ZFŚS stanowią kwotę 
3.372.413,99 zł i wynoszą 89,76 % wydatkowanych środków finansowych na bieżące 
utrzymanie szkół. 
Szkoły podstawowe uzyskały, w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Strzelina, dochody własne, 
których są dysponentami. W okresie sprawozdawczym z tytułu dochodów własnych uzyskały 
38.832,31 zł, na plan roczny 38.405,09 zł, natomiast wydatkowano 3.000,41 zł. Główne 
pozycje wydatków stanowią zakupy, tj.:  książek, pomocy naukowych. 
Na zadania inwestycyjne w szkołach podstawowych  nie wydatkowano w I półroczu 2009 roku 
środków finansowych.  
 
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
  W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie  5 oddziałów przedszkolnych, do 
których uczęszczało 80 dzieci, wydatkowano środki finansowe w wysokości 101.912,73 zł, tj. 
47,7 % planu, w czterech szkołach podstawowych: 

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 30.356,03 zł, 
Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - 21.819,93 zł, 
Zespół Szkół w Kuropatniku -  29.509,70 zł, 
Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach – 20.227,07 zł. 

Wydatki te obejmowały głównie wynagrodzenia i pochodne. Wydatki rzeczowe związane z 
funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych, z uwagi na wspólne media, mieszczą się w 
wydatkach szkół podstawowych. 
 
Rozdział 80104 – Przedszkola 
 W gminie Strzelin funkcjonuje jedno przedszkole publiczne, które swoją działalność 
prowadzi w formie jednostki budżetowej. Poza tym gmina Strzelin przekazuje dotację na 
funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Strzelinie i Przedszkola Sióstr Św. Józefa 
we Wrocławiu. 
W omawianym okresie średnia liczba zapisanych w przedszkolu publicznym wynosiła 282, 
liczba dzieci finansowanych w przedszkolu „Bajka” wynosiła 100 , w Niepublicznym Przedszkolu 
przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie 13 i 2 dzieciom finansowano pobyt  w 
Przedszkolu Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu.  
 Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w I półroczu br. wynikający 
z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 591,73 zł, natomiast   
z wydatków w dochodach własnych 55,15 zł. 
 W I półroczu 2009r. na realizację zadań w tym rozdziale wydatkowano środki finansowe 
w łącznej kwocie 1.268.654,62 zł, tj. 55,4% planu, przy czym na wydatki bieżące – 
1.268.620,52 zł.  
Wydatki bieżące obejmowały finansowanie: 

- przedszkola niepublicznego „Bajka”, któremu przekazano dotację w wysokości 
231.039,00 zł, tj. 57,45% planu, 

- przedszkola niepublicznego przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu 
przekazano dotację w wysokości 30.573,00 zł, tj. 31,1 % planu, 

- przedszkola sióstr Św. Józefa we Wrocławiu, któremu przekazano dotację w wysokości 
5.796,00 zł, tj.52,69 % planu, 

- Przedszkola Miejskiego w wysokości  1.001.212,52,tj.57,32 % planu.  
- W ramach wydatków bieżących Przedszkola Miejskiego przeznaczono środki finansowe 

na: 
- wynagrodzenia 722.049,30 zł, tj. 56,3 % planu, 
- pochodne od wynagrodzeń 127.220,92 zł, tj. 55,9 % planu, 
- pozostałe wydatki 151.942,30 zł, tj. 63,9% planu, w kwocie tej odpis na ZFŚS wynosił 

73.271,0 zł, tj. 75% planu.  
W kwocie  82.410,75 zł, największe pozycje stanowią wydatki na zakup energii – 44.881,99 zł, 
zakup materiałów  (m.in. do remontu) i wyposażenia, w tym: m.in. kosiarki spalinowej – 
14.068,91 zł, zakup usług pozostałych (komunalne, pocztowe, dozór) – 12.894,44 zł, usługi 
telefonii stacjonarnej – 2.052,23 zł.    
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Podobnie jak w szkołach podstawowych, wydatki płacowe (łącznie z odpisem na ZFŚS) w 
Przedszkolu Miejskim stanowią 92,1% wydatków bieżących ogółem, wydatki rzeczowe– 7,9 % 
ogółu wydatków.  
 W ramach dochodów własnych Przedszkole Miejskie uzyskało dochody własne  w 
wysokości 93.320,46 zł, w stosunku do planu rocznego 258.516,96 zł. Wydatki sfinansowane 
dochodami własnymi wyniosły 77.371,96 zł i były przeznaczone głównie na zakup  żywności. 
 Na wydatki inwestycyjne : budowa placówki oświatowo - wychowawczej przy ulicy 
Piłsudskiego w Strzelinie wydatkowano w I półroczu br. 34,10 zł. 
 
Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 
 Z budżetu gminy Strzelin finansowana jest działalność Niepublicznego Przedszkola 
Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie im. Św. Celestyna  
w Mikoszowie, które obejmuje opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym.  
W I półroczu do przedszkola uczęszczało średnio 8 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 
1.397,00 zł. 
 W I półroczu przekazano na działalność przedszkola dotację w kwocie 67.056,00 zł, tj. 
63,4 % planu.  
 
Rozdział 80110 – Gimnazja 
 W I półroczu 2009 r. z budżetu gminy Strzelin wydatkowano na funkcjonowanie 
gimnazjów środki finansowe w kwocie 2.281.435,04 zł, tj.47,8 % planu, przy czym na wydatki 
bieżące 2.281.435,04 zł, tj. 49,0% planu i na wydatki inwestycyjne nie wydatkowano środków 
finansowych. 
W ramach wydatków bieżących finansowano działalność: 

- gimnazjum SLAVIA, któremu przekazano dotację w wysokości 46.068,00 zł, tj.48,1% 
planu. W I półroczu przekazywano dotację dla  22 uczniów. Dotacja wynosiła 349,0 zł 
na 1 ucznia. 

- trzech gimnazjów – w łącznej kwocie 2.235.367,04 zł, realizując plan roczny  
     w 53,28% w tym: 
                  Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie   668.399,64 zł, 

                       Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 1.413.323,74 zł, 
                        Gimnazjum w Kuropatniku      153.643,66 zł. 
Z kwoty  2.235.367,04 zł przeznaczono na: 

- wynagrodzenia 1.509.575,55 z ł, tj. 50,5 % planu, 
- pochodne od wynagrodzeń 269.585,49 zł , tj. 50,1 % planu, 
- pozostałe wydatki 456.206,00 zł, tj.68,0 % planu, w tym odpis na ZFŚS – 155.062 zł, 

tj.75% planu oraz na zakup materiałów  i wyposażenia 75.262,80 zł , w tym: zakup 
opału 48.700,37 zł, pomoce naukowe 2.572,63 zł, zakup energii elektrycznej 45.254,04 
zł, woda 5.036,37 zł, gaz 82.048,29 zł, usługi remontowe 21.484,76 zł, usługi 
medyczne 1.862,20 zł, usługi pozostałe 36.557,41 zł, Internet 2.833,08 zł, telefony 
stacjonarne 4.406,72 zł, delegacje krajowe 809,70 zł, papier do ksera 458,20 zł,  
akcesoria komputerowe 5.708,38 zł, różne opłaty i składki 6.465,12 zł. 

W roku szkolnym do Gimnazjów uczęszczało 742  uczniów do 29 oddziałów,  
o średniej  liczebności w oddziałach 25,59 uczniów, przy czym największa liczebność uczniów w 
oddziale występuje w Gimnazjum Nr 2 – 28,76 uczniów. 
Wydatków majątkowych w I półroczu nie poniesiono. 
 
W I półroczu 2009 r. Gimnazja pozyskały dochody własne w wysokości 123.845,21 zł, na 
planowane 103.780,26 zł, z tego: 

Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie 8.644,56 zł, tj. 120,09 % planu, 
Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 115.200,65 zł, tj. 114,88 zł planu. 

Z dochodów własnych sfinansowano wydatki na kwotę 20.103,93 zł, tj. 18,70 % planu, które w 
Gimnazjum Nr 2 przeznaczono, zgodnie z wolą darczyńcy, na organizację imprez szkolnych, 
przewozy na turnieje sportowe, na pomoc dla uczniów, zakupiono  nagrody dla uczniów 
kończących rok szkolny, zestaw komputerowy z drukarką , dokumentacja na remont Sali 
sportowej, usługi remontowe. W Gimnazjum Nr 1 wykonano usługi remontowe, zakupiono 
gaśnice. 
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Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 
 W I półroczu 2009 r. zrealizowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 427.048,92 zł, 
tj.51,3 % planu. Z kwoty tej przeznaczono na : 

-   wynagrodzenia 77.214,34 zł, tj.50,1 % planu 
-   pochodne od wynagrodzeń 10.807,96 zł, tj. 51,0 planu, 
-   pozostałe wydatki 339.026,62 zł, tj.51,57% planu. 

W pozostałych wydatkach największą pozycję stanowią: usługi pozostałe 208.148,86 zł, które 
obejmują zakup biletów miesięcznych, wynajem autobusu do dowozu dzieci, dowóz uczniów do 
przedszkola specjalnego w Mikoszowie oraz zakup materiałów i wyposażenia ( materiały do 
remontów autobusów, olej napędowy) 121.833,95 zł. Na usługi remontowe wydatkowano 
2.665,39 zł, ubezpieczenie  samochodów 1.602,00 zł, odpis na ZFŚS  2.723 zł, telefony 
komórkowe 500,00 zł, energię 758,78 zł, podróże służbowe 260,77 zł, ekwiwalent za pranie 
odzieży, środki czystości – 533,87 zł.  
Dziennie autobusy szkolne dowożą 951 uczniów dziennie, w I półroczu przejechano autobusami 
gminy 90 378 km, wynajętym transportem 52.036 km. 
Zespół Oświaty Gminnej z tytułu wynajmu autobusów pozyskał dochody własne  
w  wysokości 6.195,46 zł, w stosunku do założonego planu 17.934,48 zł. Wydatki 
sfinansowanie dochodami własnymi wyniosły 10,15 zł.  
 
Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 
 Wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej wyniosły 244.165,50 zł, tj. 
49,5 % planu, które były przeznaczone na: 
-   wynagrodzenia 169.773,15 zł, tj. 47,1 % planu, 
-   pochodne od wynagrodzeń 32.139,99 zł, tj. 50,2 % planu, 
-   pozostałe wydatki 42.252,36 zł, tj. 61,78 % planu. 
W pozostałych wydatkach znaczącą pozycję stanowią wydatki na zakup materiałów i 
wyposażenia oraz papieru do sprzętu drukarskiego 11.150,66 zł, usługi pozostałe 5.296,10 zł, 
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.562 zł, akcesoria komputerowe 
5.278,42zł,usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu – 4.885,65 zł, delegacje 
służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne 3.054,27 zł, wydatki wynikające                    
z przepisów BHP – 1.025,26 zł.  
 
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
 Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, w budżetach organów prowadzących szkoły 
wyodrębnione zostają środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości 1% 
planowanych wydatków rocznych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Na rok 2009 na 
realizację tego zadania wyodrębniono środki finansowe  
w wysokości 56.695 zł, z czego wydatkowano w I półroczu br. 19.512,84 zł, co stanowi  34,4% 
wykonania planu, z tego : 

Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie 3.116,70 zł, 
Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 1.741,67 zł, 
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie 2.666,10 zł, 
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie  5.224,88 zł, 
Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 431,88 zł, 
Zespół Szkół w Kuropatniku 2.102,71 zł, 
Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach 610,0 zł, 
Przedszkole Miejskie 3.618,90 zł. 

Powyższe środki przeznaczone były  na dofinansowanie do studiów ,na kursy, szkolenia, 
konferencje, warsztaty oraz pokrycie kosztów dojazdu na dokształcanie. 
 
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 
 W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 
231.351,35 zł, tj.54,0 % planu, obejmujące płace i pochodne pracowników obsługi                     
w stołówkach szkolnych. Z powyższej kwoty przeznaczono na: 

- wynagrodzenia – 197.185,07 zł, tj. 54,1 % planu, 
- pochodne od wynagrodzeń 34.166,28 zł, tj.53,5% planu. 

Wydatki te realizowano w: 
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                Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie – 42.381,83 zł, 
                Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 56.736,13 zł, 
                Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 40.217,03 zł, 
                Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 28.916,67 zł, 
                Zespole Szkół w Kuropatniku – 43.508,70 zł, 
                Szkole Podstawowej w Nieszkowicach – 19.590,99 zł. 
W I półroczu 2009 r. świetlice szkolne pozyskały dochody własne w wysokości 234.831,26 zł, 
tj.47,83% planu rocznego, które wydatkowały w kwocie 181.988,85 zł, tj. 37,07 % planu 
rocznego. 
 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność 
 W I półroczu na zadania zaplanowane do realizacji  wydatkowano środki finansowe            
w wysokości 14.385,69 zł , stanowiące 15,6 % planu przeznaczono na organizację  wymiany 
polsko – niemieckiej  uczniów, organizację ferii zimowych, zgodnie z przyjętym 
harmonogramem. Wydatków dokonywano w miarę potrzeb. 
 
 
Dział 851 – OCHRONA  ZDROWIA 
  

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano środki finansowe z budżetu gminy w 
wysokości łącznej 143.447,61 zł, co stanowi  realizację planu rocznego  w 34,2%. 
Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: 
 
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 
 W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 7.000 zł, tj. 5,4 % planu 
rocznego, w tym na dotacje 5.000 zł, tj. 5,0 % planu. Środki te zostały przekazane , po 
rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, dla: 
-  Hufca Pracy – 2.000 zł, 
- UKS „DRAGON” – 3.000 zł, 
- Zespołu Szkół  Ponadgminnych Nr 2 – 2.000 zł, 
zgodnie z Gminnym Programem Zwalczania Narkomanii.  
 
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
 Zadania ujęte w tym rozdziale realizowane były w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie I półrocza 2009 roku. Wydatki 
zrealizowano w łącznej kwocie 136.447,61 zł, tj. w 47,1 % planu. W ramach tej kwoty na 
dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono kwotę 62.100,0zł, tj.73,1 % planu dla: 

Strzelińskiego  Stowarzyszenia „Promienie”, 
MGZ Ludowych Zespołów  Sportowych,  
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, 
Klubu Abstynenta „Promienie”, 
TKS „Granit”, 
UKS  „FENIKS”, 
SK Karate „KYOKUSHIN”, 
Stowarzyszenia „EUROPOLSCY”, 
Strzelińskiego Stowarzyszenia „FOOTBAGU”  
KS „Strzelec”  
KS „Quick-mix Strzelinianka”.  

Pozostałe wydatki – 43.156,76 zł zostały przeznaczone na: 
1) zakup usług związanych z realizacją tego Programu; 29.548,20 zł, w tym na: realizację na 

terenie gminy Strzelin programu środowiskowych grup wsparcia w ramach profilaktyki 
rodzinnej- 13.450,0 zł, zakup publikacji i innych materiałów na potrzeby GKRPA – 598,20  
oraz na realizację programu przez szkoły podstawowe  w Kuropatniku i  Białym Kościele, 
SOK  i GOPS – 15.500,- zł 

2) wynagrodzenia  członków Komisji, sekretarza GKRPA oraz za wywiady środowiskowe  
łącznie 12.302,56 zł, 

3) szkolenia członków Komisji i pracowników GOPS-u – 1.306,00 zł, 
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Pozostała kwota 31.190,85 zł została przeznaczona na utrzymanie Świetlicy Środowiskowej      
w Strzelinie, przy ul. Pocztowej 3. Do świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych 
wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. 
Dzieci maja zapewnioną opiekę ze strony 4 wychowawców i pomoc ze strony psychologa. 
Dzieci w świetlicy mają zapewnione podwieczorki, warunki do odrabiania lekcji, nauki                 
i zabawy. W świetlicy są organizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci 
autystycznych. 
 Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2009 roku wynika z faktu przekazania środków 
finansowych w wyniku rozstrzygniętych konkursów ofert  w miesiącu lipcu i sierpniu br. 
zgodnie z przyjętym harmonogramem i zawartymi umowami.  
 
 

 

Dział 852 – POMOC  SPOŁECZNA 
  

Wydatki związane z pomocą społeczną zostały zrealizowane w wysokości łącznej 
4.946.494,99 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 44,6%. 
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Strzelinie. 
W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania rzeczowe oraz wydatkowano 
środki finansowe: 
 
Rozdział  85202 – Domy pomocy społecznej 
 W okresie od stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. wydatkowano kwotę 193.909,281 
zł, tj. 59,7% planu rocznego  z przeznaczeniem na świadczenie pomocy dla ludzi starszych, 
wymagających całodobowej opieki, w postaci umieszczenia w domu opieki społecznej               
i pokrywania kosztów pobytu.  W okresie I półrocza 2009 roku z terenu naszej gminy 
przebywało w domach pomocy społecznej 23 osoby, za które Gmina Strzelin ponosi częściową 
odpłatność. 
 
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 
 W I półroczu na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu w Strzelinie wydatkowano 
45.702,09 zł, tj.49,5% planu. W ramach tej kwoty na: 

- wynagrodzenia wydatkowano 32.047,68 zł, tj.53,4 % planu, 
- pochodne od wynagrodzeń 4.501,36 %, tj. 41,7 % planu, 
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem 9.153,05 zł, tj. 42,8% planu 

rocznego.  
 Dom Dziennego Pobytu w Strzelinie to placówka wielofunkcyjna, w skład której wchodzą  
Dom Dziennego Pobytu, Klub Seniora, Świetlica dla osób starszych i jadłodajnia.        W 
placówce tej osoby starsze, niepełnosprawne mają możliwość spędzania wolnego czasu            
i spożywania posiłku. Dzieci z Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie, z powodu braku stołówki                  
w szkole, jedzą obiady w stołówce. 
 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki  
                             na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rentowego 
 W rozdziale tym wydatkowano w omawianym okresie kwotę 2.598.743,72 zł, 
stanowiącą wykonanie planu rocznego w 40,4%. Wydatki zrealizowane były jako zadania 
zlecone i zostały omówione oddzielnie. 
 
 
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby  
                             pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
                              oraz niektóre świadczenia rodzinne 
 W rozdziale tym wydatkowano kwotę 24.542,36 zł, tj. 45,4% planu. Wydatki 
zrealizowane były jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie. 
 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie  
                              emerytalne i rentowe 
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W rozdziale tym wydatkowano łącznie 752.449,62 zł, tj. 52,4% rocznego plany, przy czym na 
wydatki dotyczące zadań własnych przeznaczono kwotę 495.697,36zł, tj.55,2 % planu, na 
zadania zlecone 256.752,26 zł, tj.47,8 % planu. 
Wydatki na zadania własne, tj. na zaspokojenie potrzeb związanych z zakupem żywności, 
odzieży, środków czystości, opału itp. realizowane są w formie pomocy w postaci zasiłków 
celowych i okresowych:  
1) w I półroczu 2009 r. pomocą w postaci zasiłków okresowych z powodu bezrobocia,   
    długotrwałej choroby i niepełnosprawności  objęto 317 rodzin, którym wypłacono   
    zasiłki na łączną kwotę 289.103,60 zł; 
2) z pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych skorzystało 559429 rodzin na kwotę  
    206.593,76 zł, która została przeznaczona na: zakup żywności, odzieży, obuwia,  
    zakup leków i leczenie, zakup opału, uregulowanie należności za gaz, energię, czynsz,    
    zakup środków czystości i  zaspokojenie innych potrzeb życiowych. 
Wydatki  w kwocie 256.752,26 zł zrealizowane były jako zadania zlecone i zostały omówione 
oddzielnie. 
 
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 
 Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 
401.562,66 zł, realizując roczny plan w 45,4 %, z tego dla osób zamieszkałych w : 

- zasobie  gminy                          -  160.091,66 zł, 
- zasobie spółdzielczym                 -   64.162,00 zł, 
- zasobach prywatne i wspólnotach - 177.309,00 zł. 

 
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 
 W rozdziale tym wydatkowano na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, łącznie kwotę 621.595,26 zł, tj.52,7% planu 
rocznego, z przeznaczeniem na : 

wynagrodzenia 469.454,65 zł, tj.49,2 % planu, 
pochodne od wynagrodzeń 72.463,68 zł, tj. 55,7% planu, 
pozostałe wydatki 79.676,93 zł, tj. 83,9% planu. 

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na :  
1) zakup pieczątek, druków, książek nadawczych, materiałów biurowych – 1.500,00 zł, 
2) uregulowanie należności za energię – 2.000,00 zł, 
3) uregulowanie należności za badania – 245,00 zł, 
4) zakup usług pozostałych (monitoring, porto, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, 

konserwację i naprawę ksera) – 8.113,00 zł, 
5) regulowanie należności za Internet – 1.998,77 zł, 
6) regulowanie należności za telefon stacjonarny – 3.130,93 zł, 
7) opłacenie należności za centralne ogrzewanie, media – 7.761,00 zł, 
8) delegacje służbowe – 1.936,35 zł, 
9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.700,00 zł, 
10) szkolenie pracowników, w tym szkolenie integracja społeczna beneficjentów projektu – 

31.159,00 zł, 
11) zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego – 1.029,00 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, dodatków 
mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i wydatki dotyczące 
realizacji Projektu Systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, 
Przeworno i Strzelin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej EFS w ramach POKL 
2007 – 2013. 
     
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze 
 Na usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę 187.629,24 zł, tj.46,5% planu 
rocznego, przy czym na usługi wykonywane jako zadania zlecone, wydatkowano kwotę 
19.654,38 zł, realizując roczny plan w 45,71 %, a na zadania własne 141.646,24 zł, tj.46,6% 
planu. 
Zadania własne dotyczyły świadczenia usług opiekuńczych podopiecznym w ich miejscu 
zamieszkania, przez opiekunki domowe. W I półroczu pomoc świadczona była dla  72 
podopiecznych. Odpłatność zebrana od podopiecznych wynosi 29.604,64 zł. 



26 

 

Wydatki zrealizowane  jako zadania zlecone zostaną omówione oddzielnie. 
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność 
  W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 120.360,76 zł, realizując plan roczny w 
51,9 %, które przeznaczone zostały na pomoc w postaci posiłków dla dzieci, młodzieży, osób 
starszych, niepełnosprawnych, osób bezrobotnych na kwotę 110.640,76 zł, oraz wypłaty 
zasiłków celowych na kwotę 9.720,00 zł. Ogółem z pomocy w postaci dożywiania zgodnie z 
Programem  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 480 rodzin, w tym na wsi 192 
rodziny. 
 
 W I półroczu 2009 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 751 rodzin.  
Głównymi powodami przyznania pomocy było: 

 bezrobocie                                                            -  366 rodzin, 
 niepełnosprawność                                                -   207 rodzin, 
 długotrwała choroba                                               -  94 rodziny, 
 bezdomność                                                           -   6 rodzin, 
 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych –  58 rodziny, 
 potrzeba ochrony macierzyństwa                             –  20 rodziny. 

 
Niższe, niż wynika ze wskaźnika upływu czasu, wykonanie wydatków w tym dziale wynika z 

faktu, że szczególnie w świadczeniach rodzinnych zakładano większe wydatki niż faktycznie  
zrealizowano. Sytuacja taka jest spowodowana tym, że mniejsza liczba rodzin jest uprawniona 
do świadczeń rodzinnych. 
 
 

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 
  

W okresie I półrocza 2009 r. z działu tego wydatkowano łącznie kwotę  
165.570  zł, realizując roczny plan w 51,9 %. Wydatki na tym poziomie wynikają ze  specyfiki 
realizowanych i finansowanych zadań. 
W poszczególnych rozdziałach wydatki te obejmowały następujące wielkości: 
 
Rozdział 85305 – Żłobki 
 W rozdziale tym przekazano dotację w kwocie 148.570 zł, stanowiącą 49,7% planu, dla 
Żłobka „Bajka”. W I półroczu do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 60 dzieci. Za pobyt 
jednego dziecka w Żłobku gmina przekazuje miesięcznie 415 zł dotacji. 
 
Rozdział 85395 – Pozostała działalność 
 W rozdziale tym wydatkowano kwotę 17.000 zł, stanowiącą 85,0% planu rocznego na 
realizację zadań publicznych w 2009 roku  przez podmioty wyłonione w wyniku otwartego 
konkursu ofert  w zakresie zdrowia, kultury, edukacji i przeciwdziałania ograniczeniu skutków 
patologii społecznej. Dotacje przekazano dla Koła Opieki Nad Zwierzętami, GOPS-owi, 
Stowarzyszeniu„Europolscy”, Polskiemu Związkowi Niewidomych. 
Udzielona dotacja zostanie rozliczona do końca 2009 roku. 
 
 
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
  

Wydatki zrealizowane w m dziale w łącznej kwocie 302.788,97 zł, realizując roczny plan 
w 48,9%, przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach: 
 
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 
 Z rozdziału tego wydatkowano kwotę 84.456,07 zł, stanowiącą 48,4 % planu rocznego, 
na sfinansowanie utrzymania bieżącego świetlic szkolnych. Powyższa kwota przeznaczona była 
wyłącznie na sfinansowanie płac i pochodnych nauczycieli,  pracowników administracji i obsługi 
zatrudnionych w świetlicach szkolnych: 

1. wynagrodzenia 71.114,31 zł, tj. 48,6 planu, 
2. pochodne od wynagrodzeń 12.635,46 zł, tj. 47,74% planu, 
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3. pozostałe wydatki 706,30 zł, tj. 42,55 % planu. 
Na utrzymanie świetlic w poszczególnych szkołach w I półroczu 2009 roku wydatkowano: 

Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie                11.863,72 zł, 
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie     30.813,55 zł, 
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie     33.176,15 zł, 

     Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach       8.602,65 zł. 
 
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
 Na zadanie realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 74.715,00 zł, stanowiącą 
58,9 % rocznego planu. Kwotę tę przekazano jako dotację dla  Niepublicznego Przedszkola 
Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie. W I półroczu 
dotację przekazywano dla 43 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosi 293,00 zł miesięcznie. 
 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 
 W rozdziale tym na wypłatę stypendium socjalnych, naukowych, sportowych i romskich 
wydatkowano łącznie kwotę 143.617,90 zł, tj.45,2 % rocznego planu, z tego: 
1. wypłacono stypendia naukowe i sportowe w: 

Gimnazjum Nr 1 na łączną kwotę    8.040,00 zł, 
Gimnazjum Nr 2 na łączną kwotę  19.056,00 zł, 
Gimnazjum w Kuropatniku kwotę    2.756,00 zł, 

2. wypłacono stypendium dla ucznia SLAVI - 104,90 zł, 
3. wypłacono stypendia romskie  - 3.150 zł, 
4. wypłacono stypendia socjalne na łączną kwotę 110.511,00 zł dla 235 uczniów oraz zasiłek 

szkolny dla  3  dzieci. 
 
 

 
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
  

W okresie I półrocza 2009 r. wydatkowano łączną kwotę 3.100.109,71 zł, realizując plan 
roczny w 29,9%.Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2.221.423,59 zł, tj.49,66 % planu. 
Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 878.686,12  zł, tj. 14,9 % planu rocznego. 
W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości: 
 
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
 Na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowano z budżetu 
gminy 608.063,32 zł, realizując roczny plan w 18,9%, na: 

  realizację inwestycji: 
1) Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni  

 ścieków  w Chociwelu – 608.063,32 zł, na opracowanie dokumentacji . 
         
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 
 W rozdziale tym na realizację zadań w I półroczu  nie wydatkowano  środków 
finansowych. 
 
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 
 Na oczyszczanie miasta wydatkowano z budżetu gminy 118.094,76 zł, realizując roczny 
plan w 47,2% . 
W ramach oczyszczania miasta Strzelina  wykonywane jest : 
1) Zamiatanie ok. 120 tyś m 2 jednorazowo  dróg i  chodników  oraz opróżnianie ok. 220 szt. 

koszy ulicznych na terenie miasta Strzelin, zamiatane są drogi, chodniki, parking-i 
stanowiące własność Gminy Strzelin. 

2) Montaż koszy w tym na  uzupełnienia w ciągach ulicznych m.in. Piłsudskiego, Mickiewicza,  
montaż  8 ławek na  terenach stanowiących  własność Gminy Strzelin tj. ogródek 
jordanowski 2 szt.  zieleniec Orzeszkowa – Konopnicka 2 szt. zieleniec Floriana 2 szt., teren 
Gimnazjum nr 2 w Strzelinie . 



28 

 

3) Zakupy małej architektury: Zakupiono 28 szt. koszy i 8 ławek na  tereny stanowiące 
własność Gminy Strzelin. Zakupiono 8 koszy stylowych, które zamontowano m.in. na ul. 
Książąt Brzeskich, ul. Kościuszki.  

 
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
 W rozdziale tym wydatkowano łączną kwotę 147.590,17 zł, realizując plan roczny w 
8,5%,w tym na wydatki bieżące 79.104,47 zł tj. 39,6% planu, przeznaczając je na:  
1) Utrzymanie i pielęgnacja zieleni 1, 8 ha w mieście Strzelin . 
     Tereny utrzymuje firma Ogrody OOLA . Usługa w br. roku wykonywana jest od  
     01.01.2009 r. W zakresie usługi wykonywane jest zimowe utrzymanie  chodników                       
     i alejek , opróżniania koszy oczyszczanie terenów z odpadów komunalnych , koszenia ,  
     cięcia żywopłotów , cięcia drzew i krzewów 
2) Montaż urządzeń zabawowych, 

w ramach którego wykonano :  plac przy ul. Gałczyńskiego , doposażono plac zabaw  przy 
ul. Sikorskiego(trzy zestawy) , plac zabaw Dubois, plac zabaw przy ul. Popiełuszki, wiejskie 
place zabaw: w Karszówku , Strzegowie , Szczodrowicach. 
Wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew w mieście, zakup i nasadzenia materiału 
nasadzeniowego na terenach stanowiących własność Gminy Strzelin m.in. Park Staszica, 
Park Miejski, zieleńce w mieście, Rondo,  planty na Pocztowej 

3) Zakupy, w tym: 
Zakupiono materiał nasadzeniowego na tereny jw., zakup  urządzeń  zabawowych 17 szt. 
przeznaczonych na place zabaw  będące własnością Gminy Strzelin. 

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 68.486,00 zł, tj. 4,5 % planu na: 
1) Budowę i modernizację wiejskich placów zabaw, etap I – 31.886,00 zł (dokumentacja), 
2) Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw na Osiedlu Piastowskim w 

Strzelinie – 36.600 zł. Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie finansowe zadania 
nastąpi w III kwartale br.  

Rozpoczęcie realizacji Budowy i modernizacji wiejskich placów zabaw uzależnione jest od 
uzyskania dofinansowania z PROW-u. 
 
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 
 W omawianym okresie wydatki na oświetlenie ulic wyniosły kwotę 844.968,56zł na 
wydatki bieżące, tj. 51,9% planu . 
W ramach tej  kwoty na wydatki bieżące wydatkowano 677.901,76 zł, tj. 72,7% planu 
rocznego, przeznaczając  je na: 
1) Zakup energii – koszty związane z opłatami za zużytą energię elektryczną na oświetlenie 

dróg ulic na terenie miasta i gminy Strzelin. 
2) Konserwacja oświetlenia drogowego – koszty wydatkowane na konserwację                            

i eksploatację oświetlenia drogowego w tym linii będących w eksploatacji EnergiPro           
w Strzelinie oraz linii będących w eksploatacji Gminy Strzelin (wymiana żarówek, 
przeglądy, czystość opraw, naprawy kabli itp.). Wydatki realizowane na podstawie 
zawartych umów z EnergiPro we Wrocławiu oraz Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego K. 
Mordko ze Strzelina. 

3) Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin.                 
Wykonano dobudowę jednego punktu świetlnego w miejscowości Karszów, przebudowano 
jeden punkt świetlny w miejscowości Kuropatnik, wykonano tymczasowe zasilanie oraz jego 
demontaż imprezy plenerowej „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, zakupiono Cyfrowe 
programatory astronomiczne CPA 4.0 w ilości 25 sztuk i programator Sterownika PS 5rc (1 
szt.), z przeznaczeniem do montażu na terenach wiejskich w celu zmniejszenia kosztów 
związanych z oświetleniem drogowym. 

Na realizację inwestycji  w I półroczu wydatkowano kwotę 167.066,80 zł , stanowiącą 24,0 % 
planu, na: 

1) Budowę oświetlenia drogowego ul. Wojska Polskiego w Strzelinie (odcinek od ul. 
Pułaskiego do skrzyżowania z ul. Brzegową) – 167.066,80 zł. 

Rozdział 90017 – Zakładu Gospodarki komunalnej 
        Na realizację zadań przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie             
w I półroczu wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.326.720,60 zł, tj. 40,8% planu, 
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przy czym na wydatki bieżące 1.291.650,60 zł, tj. 46,2 % planu, a na zakupy inwestycyjne 
35.070,00 zł, tj.7,7 % planu. 
Wydatki bieżące przeznaczono na : 

 wynagrodzenia 393.317,74 zł, tj. 42,0% planu, 
 pochodne od wynagrodzeń 82.175,12 zł, tj. 47,2 % planu, 
 pozostałe wydatki 816.157,74 zł, tj. 48,4% planu. 

Największe  pozycje w kwocie 343.639,61 zł stanowią wydatki na: 
1) Opłatę za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2008 roku, związana ze składowiskiem 

odpadów w Wąwolnicy – 420.678,40 zł. 
2)  zakupy materiałów – 72.760,69 zł, z tego na zakup paliwa wydatkowano kwotę 19.516,22 

zł. Paliwo zostało wykorzystane do transportu i sprzętu związanego z utrzymaniem terenów 
zielonych oraz realizacji innych zleceń. Na zakup materiałów budowlanych wydatkowano 
40.000 zł, które wykorzystano na realizacje zadań statutowych jednostki, jak i również 
zadań zlecanych z zewnątrz. W zakresie robót remontowo budowlanych realizacja każdego 
zlecenia wiąże się  z zakupem niezbędnych materiałów. 

3) Zakup energii zamknął się kwotą 39.921,17 zł, z tego: na zakup gazu do celów grzewczych 
w kotłowni w budynku administracyjnym przeznaczono 17.054,78 zł, na zakup wody 
zużytej w budynku administracyjnym, na targowisku, cmentarzu komunalnym oraz w 
szaletach przeznaczono  1.928,13 zł, na zakup energii elektrycznej, zużytej w budynku 
administracyjnym, targowisku, w szaletach oraz na cmentarzu komunalnym przeznaczono 
20.938,26 zł. 

4) Zakup usług pozostałych – 169.357,72 zł, z tego na wynajem sprzętu wydatkowano 
131.250,63 zł ,w tym: 97.711,00 zł to opłata za pracę sprzętu na składowisku odpadów                
w Wąwolnicy polegającą na plantowaniu i zagęszczaniu odpadów, na wynajem sprzętu 
ciężkiego do uporządkowania działki przy ul. Ogrodowej (byłe targowisko) wydatkowano 
28.116,73 zł, usługi informatyczne – opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów 
komputerowych oraz bieżące serwisy, wydatkowano 4.684,04 zł, usługi komunalne 
zamknęły się kwotą 7.821,70 zł, na usługi bankowe wydatkowano 2.323,69 zł, na ochronę 
mienia- na dozorowanie i monitorowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Okulickiego 
9 przez grupę interwencyjną oraz dozór inkasenta pobierającego opłatę targową 
wydatkowano 8.626,62 zł, 6.420,00 zł to administrowanie cmentarzem. 

5) Zakup usług związanych z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi – 13.102,80 zł 
Usługi specjalistyczne ,były świadczone przez podmiot posiadający uprawnienia w zakresie 
prowadzenia monitoringu wpływu składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy na 
środowisko naturalne, zgodnie z zatwierdzona przez Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego "Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy”. 

6) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – 22.716,-zł. 
7) Podatek VAT, przekazany do US w Strzelinie, wynikający różnicy pomiędzy podatkiem 

naliczonym a należnym – to kwota 33.136 zł. 
8) Pozostałe wydatki, tj. usługi internetowe(354,06zł), usługi telefonii komórkowej (1.230,89 

zł), usługi telefonii stacjonarnej (4.394,71 zł), delegacje służbowe (3.825,27 zł), 
ubezpieczenie środków transportu ( 2.178,00 zł), szkolenie pracowników (3.045,90 zł), 
materiały papiernicze(163,92 zł)akcesoria komputerowe (1.301,32 zł) – łącznie 16.494,07 
zł.  

Wydatki na zakupy inwestycyjne  w kwocie 35.070,00 zł  przeznaczono na osprzęt stanowiący 
wyposażenie samochodu ciężarowego Mercedes Benz, osprzęt wyposażenia ciągnika, 
wyposażenie zaadaptowanych pomieszczeń. 
 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność 
W rozdziale tym wydatkowano  łącznie kwotę 54.672,0 zł realizując plan roczny w 20,6 %, 
przeznaczoną  na wydatki bieżące .  
W ramach wydatków bieżących  realizowano: 
      1) wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie      
          dokarmiania bezpańskich psów i kotów z terenu gminy, 

1) odłowienie, przewiezienie i utrzymanie w schronisku w bezpańskich psów z terenu 
gminy,  

2) uśpienie 3 chorych bezpańskich psów. 
3) Wykonanie tablic nazw ulic miasta Strzelina (Osiedle Pozytywistów ). 
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4) Wykonanie przedmiarów   robót ,kosztorysów na   oczyszczenie zbiornika ppoż.                     
w Trześni. 

5)  Zakup drobnych usług, wynajem podnośnika na prace związane z demontażem 
iluminacji dekoracji miasta. 

6)  dofinansowanie inicjatyw rad sołeckich w kwocie 9.592,13 zł (finansowanie  
           drobnych remontów, napraw, organizacja spotkań z mieszkańcami).  

7) Zakup akcesoriów związanych z wyremontowaniem i konserwacją oświetlenia 
dekoracyjnego miasta. 

Pozostałe zadania bieżące przewidziane do realizacji w tym rozdziale zostaną wykonane w III  i 
IV kwartale br. 

Niższe, niż wynika ze wskaźnika upływu czasu, wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym 
dziale wynika z wdrożenia do realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:  

- Budowa kanalizacji deszczowej III etap ul. Wita Stwosza – Oławska w Strzelinie 
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Głęboka  
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Wojska Polskiego i ul. Dzierżoniowskiej w Strzelinie, 
- Wymiana oświetlenia drogowego w miejscowości w Mikoszowie i Piotrowicach,    
- Budowa stacji przeładunku odpadów w Wąwolnicy 

w II kwartale 2009 r. Zadania te będą zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2009 roku  
 
 
 

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
               

Na zadania związane z kulturą i sztuką wydatkowano łącznie kwotę 634.960,09 zł, 
realizując plan roczny w 16,2%, przy czym na wydatki bieżące 586.100 zł, tj.43,4 % planu,           
a na wydatki inwestycyjne 48.869,09  zł, tj. 1,9% planu. 
W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości: 
 
Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby 
 W rozdziale tym wydatkowano kwotę 343.860,09 zł, realizując plan roczny 10,6%, przy 
czym na wydatki bieżące 355.000 zł, tj.50,7% planu, na wydatki majątkowe 48.860,09 zł, tj. 
1,9% planu. 

W ramach poniesionych wydatków bieżących w tym rozdziale przekazano dotację 
podmiotową w wysokości 355.000 zł dla Strzelińskiego Ośrodka Kultury, działającego w formie 
instytucji Kultury. 
  W okresie I półrocza Strzeliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania statutowe 
związane z upowszechnianiem kultury w gminie. Na swoją działalność uzyskał z budżetu gminy 
Strzelin dotację w wysokości 355.000 zł, tj.50,8% planu. Realizując swoje zadania bieżące SOK 
osiągnął przychody ogółem  w wysokości łącznej 372.297,00 zł zł, tj. 50,3 % planu rocznego, 
przy czym udział dotacji w łącznych przychodach stanowił  95,35 %, a pozostałe przychody ( z 
wynajmu pomieszczeń, sprzętu, wpłaty z tytułu prowadzenia działalności handlowej podczas 
imprez plenerowych, odpłatność za udział w sekcjach, wpłaty pozyskiwane od sponsorów)  
uzyskano w kwocie 17.297,00 zł, tj. odpowiednio 4,65 %.               W omawianym okresie 
koszty SOK wyniosły łącznie kwotę 298.148,62 zł i stanowiły 40,3% planu, przy czym na : 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 165.412,39 zł, tj. 41,1% planu 
- pozostałe koszty 132.736,23 zł tj. 41,51% planu.  
W kosztach pozostałych największe pozycje stanowiły: materiały i wyposażenie - w tym m.in. 
zakup opału, oprogramowania, materiały do działalności merytorycznej, na potrzeby sekcji 
zainteresowań, materiały do prac remontowych, zakup wyposażenia do świetlic;  pozostałe 
usługi, w tym: usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, naprawa sieci co., remonty w 
świetlicach wiejskich  - prace dekarskie i malarskie w świetlicy w Bierzynie; działalność 
merytoryczna, w tym imprezy, wernisaże, koncerty, spotkania literackie, konkursy, turnieje itp. 
utrzymanie Orkiestry Dętej.  
Uzasadnienie mniejszych, niż wynikające z upływu czasu wydatków wynika z realizacji 
sezonowych, wakacyjnych imprez plenerowych, a także z komasacji środków niezbędnych do 
przeprowadzenia : Lato ze Strzelcem, Dożynek  i Święta Miasta. 

W ramach wydatków majątkowych, kwotę 48.860,09 zł wydatkowano na realizację 
zadań inwestycyjnych: 
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1) Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna wraz z budową placu – 
2.440,00 zł, 

2) Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury – etap I – 46.420,09 zł. 
 
Rozdział 92116 – Biblioteki 
 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy 
w wysokości 225.000 zł, tj. 56,3 %.  

Realizując swoje zadania statutowe, obejmujące rozwijanie i zaspokajanie potrzeb 
czytelniczych mieszkańców gminy Strzelin, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu 
2009 roku uzyskała przychody własne w wysokości 226.528,40 zł, realizując plan w 56,2%, 
przy czym wpływy z usług, kar za nieterminowe zwroty książek uzyskano w wysokości 
1.528,40 zł, tj. 50,9 % planu. Jak z powyższego wynika, podstawą przychodów instytucji 
kultury  stanowi dotacja od Gminy Strzelin, która w odniesieniu do dochodów własnych               
w I półroczu br.  stanowi 99,25 % przychodów. Biblioteka pozyskała również dary w postaci 
książek na kwotę 3.839,06 zł. Koszty bieżące zostały zrealizowane w wysokości 173.106,10 zł, 
tj.43,0% planu, przy czym wydatkowano na: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 134.889,93 zł, tj. 41,3% planu, 
- pozostałe koszty bieżące 38 216,17 zł, tj.49,96% planu. 
W ramach pozostałych kosztów, poniesiono wydatki na: zakup materiałów biurowych, 
bibliotecznych sprzęt meblowy, działalność merytoryczną (punkty biblioteczne, spotkania 
literackie, konkursy), bieżącą działalność, tj.  energię, usługi telekomunikacyjne, delegacje 
służbowe, świadczenia urlopowe, akcesoria komputerowe. 
 
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
 Na wydatki bieżące  związane z ochroną i konserwacją zabytków, wydatkowano kwotę 
6.100,0 zł, realizując roczny plan w 2,4%.  
 W ramach tej kwoty wykonano studium wykonalności dla odbudowy wieży ratuszowej w 
Strzelinie. W ramach pozostałych środków  na wydatki bieżące - wyłoniono wykonawcę na 
remont murów obronnych Strzelina. Zawarta umowę o wartości robót budowlanych na kwotę 
64.492 zł  z terminem realizacji do dnia 3 sierpnia 2009 r.  
 

W I półroczu 2009 roku w dziale tym  nie wykorzystano środków finansowych na 
realizację zadań inwestycyjnych, gdyż wdrożenie ich do realizacji zaplanowano na III kwartał 
2009 roku.  
  
 
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT  
 Na kulturę fizyczną i sport wydatkowano z budżetu gminy kwotę łączną  938.095,41 zł, 
co stanowiło 42,9  % planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 
933.509,01 zł, tj. 60,3% planu, a na wydatki inwestycyjne kwotę 4.586,40, tj. 0,7% planu.  
W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące: 
 
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 
 Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zrealizowano w I półroczu  
w wysokości 267,40 zł,  na realizację zadania  inwestycyjnego: 
-  Modernizacja Stadionu Miejskiego w Strzelinie – 267,40 zł. 
 
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 
 W I półroczu 2009 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie zrealizował wydatki             
w wysokości 598.632,01 zł, tj.52,7% planu rocznego, przy czym na: 
wydatki bieżące  594.313,01 zł, tj. 53,9 % planu, w tym na: 

 wynagrodzenia  290.141,70 zł, tj. 44,8% planu, 
 pochodne od wynagrodzeń 50.947,63 zł,  tj.45,2% planu, 
 pozostałe wydatki 253.223,68 zł, tj.74,1 % planu. 

W wydatkach pozostałych największą pozycję stanowią wydatki związane z: 
1) zakupem energii 124.515,57 zł, w tym: na  energię  elektryczną wydatkowano 70.324,69 

zł, na gaz ziemny – 41.271,24 zł, na zakup wody – 12.919,64 zł, 
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2)  materiałów i wyposażenia – 66.950,67 zł, w tym między innymi na: zakup paliw płynnych 
12.516,91 zł, zakup opału – 3.472,18 zł, zakup materiałów do remontów w OWS Biały 
Kościół – 9.603,00 zł, zakup odśnieżarki spalinowej (boisko ORLIK) – 2.900,00 zł, zakup 
wyposażenia ORLIKA – 3.008 zł, artykuły spożywcze dla skazanych – 3.269,40 zł, środki 
piorące, środki czystości  - 4.963,00 zł,  

3) z zakupami usług pozostałych – 30.896,42 zł, 
4) zakupem usług remontowych – 3.500,00 zł,  
5) usługami Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 5.338,10 zł, 
6) delegacjami służbowymi – 3.602,29 zł, 
7) opłatami i składkami – 3.069,50 zł, 
8) odpis na zakładowy  fundusz świadczeń socjalnych - 11.550 zł, 
9) zakup materiałów komputerowych , programów  - 2.716,13 zł, 
10) szkoleniami pracowników – 490 zł. 
wydatki majątkowe  4.319,00 zł, tj. 12,6 % planu, przeznaczono na zakup ksera do biura 
OSiR-u. 
 
  
Rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 
 W tym rozdziale zostały wydatkowano środki finansowe w wysokości 339.196 zł, 
realizując plan roczny w 79,8 %. Środki te przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu, organizację imprez sportowych o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim 
w formie dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych.  
W I półroczu przekazano dotacje  w kwocie 334.000 zł dla następujących podmiotów: 
- UTKS „GRANIT”                             40.000 zł, 
- M-G Z LZS w Strzelinie                   50.000 zł, 
- Ognisko „Jastrząb”                           3.000 zł, 
- Strzeliński Klub Karate KYOKUSHIN   6.000 zł, 
- PTTK Strzelin                                 10.000 zł, 
- UKS „Tygrysy”                               28.000 zł, 
- Strzeliński Klub Taekwondo               6.000 zł, 
- KS Quick-mix Strzelinianka            110.000 zł, 
- KS STRZELEC                                 48.000 zł, 
- Szkolny Związek Sportowy               12.000 zł, 
- Strzelińskie Stow. „FOOTBAGU”          8.000 zł, 
- UKS „FENIKS”                                   8.000 zł, 
- UKS STRZELEC Kuropatnik                 5.000 zł. 
Środki te przekazane zostały na podstawie zawartych umów w wyniku rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert na realizację  w/w zadań . Przekazano również środki finansowe dla 
Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych we Wrocławiu w wysokości 5.196 
zł, które przeznaczone są na wsparcie funduszu  animatora sportu . 
 
 
 
 
 
 
3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STRZELIN W 2009 roku. 
      
 Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2009 roku przedstawiono  
w załączniku nr 4 do niniejszej informacji. 
 
Przychody : 
 Za okres I półrocza przychody budżetu wykonano w łącznej wysokości 6.227.734,90 zł, 
co stanowiło  44,66 % planu rocznego i obejmują następujące pozycje: 
§ 952 – pożyczki 
 Środki w kwocie 297.000 zł stanowią udzieloną przez WFOŚiGW we Wrocławiu pożyczkę 
dla gminy Strzelin z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa kanalizacji w Gminie 
Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu.                   
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§ 955 – Inne źródła  
 Środki w kwocie 5.930.734,90 zł stanowią nadwyżkę – wolne środki  jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych. 
 
Rozchody: 
 Za okres I półrocza 2009 r. rozchody budżetowe wykonano w wysokości 488.910 zł, co 
stanowiło 20,83 % planu rocznego. Rozchody obejmują następujące pozycje: 
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i  kredytów 
 Spłaty zaciągniętych przez gminę Strzelin kredytów w latach poprzednich  
w łącznej kwocie 719.600 zł, obejmowały następujące wielkości: 

 Bank Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu – kwota 164.800 zł, 
 PKO BP S.A we Wrocławiu – kwota 280.000 zł. 

 
Spłaty zaciągniętych przez Gminę Strzelin pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w I półroczu 2009 roku wyniosły kwotę  44.110 
zł. 

 
 
 
4. INFORMACJA Z  WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

W I półroczu 2009 roku 
  

W roku 2009 uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XXVII/241/09  z dnia 27 stycznia 2009 
roku na realizację zadań inwestycyjnych zostały przeznaczone środki finansowe  w wysokości 
ogółem 24.210.106,00zł. 
W wyniku dokonanych korekt budżetu gminy Strzelin w ciągu roku (według stanu na dzień 
30.06.2009 r.) na wydatki majątkowe  zaplanowano kwotę 25.040.288 zł, łączne wykonanie 
tych wydatków wynosi 1.646.040,34 zł, tj. zł, tj.6,6 % planu, z czego na zaplanowane zadania 
inwestycyjne w wysokości 25.035.120 zł, wykorzystano 1.646.040,34 zł, tj. 6,6% planu 
rocznego. 
Wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu gminy Strzelin (załącznik nr 5)     
w omawianym okresie przedstawia się następująco: 
 
Dział 600 Transport i łączność 
Rozdział 60016 Drogi publiczne 
  Na realizację  zadań inwestycyjnych  w dziedzinie transportu zaplanowano  środki 
finansowe w wysokości 7.887.270 zł, wykorzystano w kwocie  465.266,70 zł, tj. 5,9%, w tym: 
1.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie – ulica Ząbkowicka. 
   Zaplanowano środki finansowe w kwocie 990.970zł, wykorzystano 290.970 zł. 
   Gmina Strzelin opracowała pełną dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy  
   ul. Ząbkowickiej w Strzelinie, zgodnie z zawartym porozumieniem DSDiK Wrocław.  
   Dokumentacja została przekazana DSDiK w celu rozpoczęcia realizacji zadania.  
   Rozpoczęcie robót budowlanych w roku bieżącym uzależnione jest od  
   przedłużających się negocjacji pomiędzy Starostwem Powiatowym w Strzelinie ,       
   a DSDiK Wrocław w sprawie inwestora zastępczego. Zgodnie ze słownymi  
  deklaracjami zarządcy drogi rozpoczęcie robót powinno nastąpić w roku bieżącym.  
  Zabezpieczone środki przez Gminę Strzelin zabezpieczają naszą partycypację. 
2.Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 30120 w miejscowości  
   Karszów. 
    W budżecie została zabezpieczona na realizację tego zadania kwota 200.000 zł.    
    Podpisano stosowne porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Strzelinie, w  
    świetle którego Starostwo Powiatowe, jako zarządca drogi, będzie inwestorem  
    zadania. 
3.Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do WSSE Podstrefa  
   Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w  
   Strzelinie. 
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   Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.209.300 zł. 
   Na zadaniu rozpoczęto realizację robót budowlano-montażowych. Wykonawcę 
   robót, jak również inżyniera kontraktu, wyłoniono w trybie przetargu   
   nieograniczonego w postępowaniach przeprowadzonych zgodnie z procedurami PZP.  
   Zadanie jest dofinansowywane ze środków UE w ramach RPO WD. 
4.Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie. 
    Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.100.000 zł, wykorzystano 28.450 zł. 
    Zakładano realizację zadania w oparciu o środki finansowe (50%) z Narodowego  
    Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wniosek uzyskał zbyt małą liczbę punktów  
    i nie uzyskał dofinansowania. W II półroczu zakładana jest realizacja zadania,  
    polegająca na budowie miejsc parkingowych. Zadanie będzie realizowane                     
    z własnych środków finansowych. 
5.Remont chodnika w ulicy Kościelnej wraz z oświetleniem ulicznym (od  
   ulicy Staszica do ulicy Św. Michała) w Strzelinie. 
    Zaplanowano wydatki w wysokości 135.000 zł. Opracowano dokumentację  
    techniczną. Realizacja robót budowlano-montażowych nastąpi w II półroczu 2009  
    roku.  
6.Budowa ulicy Krzywoustego w Strzelinie. 
   Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000 zł. 
   Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2009 roku głównie z powodu  
   opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
   obejmującego m.in. obszar ul. Krzywoustego. Mpzp powinien być wcześniejszy       
   w stosunku do projektu. 
7. Budowa placu manewrowego spełniającego wymogi ppoż. W ciągu ulicy  
   Księdza Władysława Michalkiewicza.                                                               
   Zaplanowano środki finansowe w kwocie  40.000 zł.  
   Realizacja zadania planowana jest w III kwartale 2009 roku. 
8. Remont nawierzchni chodnika i linii  oświetlenia drogowego w ciągu ulicy  
    Adama Mickiewicza w Strzelinie. 
    Zaplanowane  środki finansowe w kwocie 142.000 zł w I półroczu zostały  
    wykorzystane w wysokości 142.143,48 zł. 
    Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji.  
9.Przebudowa ul. Piłsudskiego w Strzelinie. 
   Zaplanowano środki finansowe w wysokości 150.000 zł. 
   Wyłoniono projektanta w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu  
   przeprowadzonym zgodnie z procedurami PZP. Aktualnie trwa opracowywanie  
   dokumentacji. 
10. Przebudowa ulicy Władysława Łokietka w Strzelinie. 
     Zaplanowano środki finansowe w kwocie 450.000 zł. 
     Wyłoniono projektanta zgonie z PZP. Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji. 
11.Modernizacja ul. Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnie  
     turystycznie o znaczeniu regionalnym. 
     Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000 zł. 
     Zadanie posiada pełna dokumentację techniczną. Wniosek aplikacyjny możliwy jest  
     do złożenia we wrześniu 2009 roku w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013  
     priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych  obszarów na terenie Dolnego  
      Śląska(miasta), działanie 9.1. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w  
      miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców”. Projekt ujęty na liście projektów     
      podstawowych w Lokalnym Programie Miasta Strzelin na lata 2008 – 2013.  
      Realizacja rbm uzależniona jest od oceny wniosku, niemniej jednak zakładamy  
      rozpoczęcie realizacji  zadania w II półroczu 2009 roku.  
12.Przebudowa ul. Górzystej  w Strzelinie.   
      Zaplanowano środki finansowe w kwocie 240.000 zł.   
      Realizację zadania założono w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania. Niestety  
      z uwagi na zmianę ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych znacznie spadły  
      dochody funduszu ochrony gruntów, z którego miała być dofinansowana  
      przedmiotowa inwestycja. Wskutek czego zakładana pierwotnie dotacja w 2009  
      roku została wielu gminom, w tym również Gminie Strzelin, przesunięta na okres  
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      po roku 2009. Trwają jednak rozmowy i istnieje duża szansa na przywrócenie  
      dofinansowania w tym roku bieżącym. W przypadku powodzenia rozmów   
      zakładamy rozpoczęcie  realizacji zadania w II półroczu 2009 roku. 
 
Dział 630 – Turystyka 
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  
     Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.679.106zł, zostały w I półroczu  
     wykorzystane w wysokości 25.044,50 zł.  
1. Zagospodarowanie polsko-czeskiego szlaku rowerowego Wzgórz  
    Strzelińskich. 
    Zaplanowano środki finansowe w kwocie 179.106 zł. 
    Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 30 tys. EURO z Euroregionu Glacensis.  
    Podpisano umowę dotacji w sierpniu br. Zadanie będzie realizowane w II półroczu  
    2009 roku. Zaplanowano prace adaptacyjne budynku przy ul. Rybnej oraz remont  
    wieży widokowej w Gościęcicach wraz z urządzeniem terenu przy wieży. 
2.Budowa krytej pływalni w Strzelinie. 
   Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.500.000 zł, wykorzystano w omawianym  
   okresie  w wysokości 25.044,50 zł.  
   Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.  
   Złożono wniosek do Ministra Sportu o dofinansowanie zadania. Otrzymano decyzję   
   o przyznaniu dotacji w wysokości 3,1 mln zł. Wyłoniono również w przetargu  
   nieograniczonym inżyniera kontraktu. W miesiącu sierpniu br. planowane jest  
   ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych. Projekt został również  
   złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie   
   w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013 i obecnie podlega ocenie. 
      
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i mieszkaniami 
   Zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.243.200 zł, w tym środki własne  
   Gminy w wysokości 1.243.200 zł, w I półroczu br. wykorzystano w kwocie   
   168.796,43 zł , tj. 13,6% na niżej wymienione zadania: 
          
1. Osiedle Na Skarpie w Strzelinie – budowa pompowni sieciowej wody oraz  
   rozbudowa sieci wod-kan. 
   Zaplanowane zostały środki w wysokości 165.000 zł.  
   Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej. Założono etapową realizację zadania;  
   rozpoczęcie robót budowlano-montażowych w II półroczu 2009 r. 
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gęsińcu ul.  
    Orzechowa i ul. Sosnowa. 
     Zaplanowano środki finansowe  w wysokości 250.000 zł. 
    Wyłoniono projektanta zgodnie z Prawem zamówień Publicznych. Aktualnie trwa  
    opracowywanie dokumentacji. Zakłada się etapową realizację zadania. Rozpoczęcie  
    robót budowlano-montażowych przewidywane jest w II półroczu 2009 r. 
5. Osiedle Pozytywistów – budowa ulicy Norwida w Strzelinie. 

Zaplanowane  środki finansowe w wysokości 185.000 zł, zostały wykorzystane                 w 
wysokości 140.288,87 zł, tj. w75,8%. 

     Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. W ramach zadania  
     wykonano: jezdnię o pow. 820,90 m2 z kostki betonowej o grubości 8 cm,  
     kanalizację deszczową z rur o długości 230 mb.  
6. Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta                         i 

gminy Strzelin. 
Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000 zł. 
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, założono rozbudowę istniejących systemów 
wodociągowych  m.in. w miejscowości Pławna, Górzec, Gęsiniec. Rozpoczęcie robót 
budowlano-montażowych  - II półrocze 2009 r. 

7. Budowa przyłączy wodociągowych w Strzelinie, ul. Gliniana. 
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 23.200 zł zostały wykorzystane w wysokości 
23.115,16 zł, tj. 99,6%. 
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Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. W ramach zadania wykonano 11 
sztuk  przyłączy.  

8. Utworzenie Strzelińskiego  Parku  Technologicznego. 
     Zaplanowano środki finansowe w wysokości 200.000 zł.  
    Podpisano porozumienie z EIT +sp. z o. o w sprawie realizacji przedsięwzięcia   
    Strzeliński Park Techniczny – Centrum Badawczo Rozwojowe Energii Odnawialnych  
    gwarantuje utworzenie z udziałem Gminy – Centrum Badawczo Rozwojowego  
    Energii Odnawialnych. 
    Opracowana koncepcja, określenie partnera (Politechnika Wrocławska) oraz  
    pozytywny klimat dla tego rodzaju przedsięwzięć (projekty unijne) pozwala na  
    niezwłoczne rozpoczęcie realizacji zadania. 
    Jednak to co od wielu miesięcy dzieje się wokół spółki EIT+ oraz z rektorem  
    Politechniki Wrocławskiej, nieustające konflikty wokół spółki, nie pozwalają w chwili  
    Obecnej na wyegzekwowanie zobowiązań dotyczących dalszej współpracy na rzecz  
    zbudowania Centrum Badawczo Rozwojowego Energii Odnawialnych w Strzelinie. 
9. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia do gminy Strzelin. 

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000 zł. 
     Została opracowana „Koncepcja Programowa gazyfikacji wybranych miejscowości  
     w gminach: Strzelin, Borów,  
     Wiązów i Domaniów”. 

Kontynuowana była współpraca z firmą KRI w zakresie pozyskania dostaw gazu 
skroplonego ziemnego LNG oraz budowy pozyskaniem odbiorcy zapewniającego opłacalność 
przedsięwzięcia. Zorganizowane przez Gminę spotkania sołtysów największych 
miejscowości z przedstawicielami firmy oraz wizyty przedstawiciela w przedsiębiorstwach 
nie przyniosły spodziewanego efektu. 
Dolnośląska Spółka Gazownictwa we Wrocławiu w dalszym ciągu potwierdza potrzebę 
rozmów z wyżej wymienionymi gminami w sprawie przygotowania do inwestycji budowy 
wysokociśnieniowego gazociągu. 

10. Budowa budynku socjalnego. 
Zaplanowano środki finansowe w kwocie 170.000 zł. 
Ustalono lokalizację budynku przy ul. Konopnickiej w Strzelinie. Założono ukończenie 
projektu zagospodarowania działki oraz zakup wraz z adaptacją typowego projektu 
budowlanego budynku mieszkalnego w II półroczu 2009 roku. 

9. Wykup gruntów na cele inwestycyjne. 
    Zaplanowane środki finansowe w kwocie 100.000 zł zostały wykorzystane               
    w wysokości 5.392,40 zł.      
    Zakupiono teren w miejscowości Dębniki po byłym sklepie GS-u z przeznaczeniem  
    pod budowę świetlicy wiejskiej w Dębnikach. W II półroczu planuje się  
    uregulowanie stanu prawnego terenu boiska Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie      
    i zakup terenu  dla sołectwa  Skoroszowice, teren przeznaczony zostania pod  
    urządzenie placu zabaw, boiska sportowego i postawienie przystanku  
    autobusowego. 
     
750 Administracja publiczna 
75023 Urzędy gmin 
       Zaplanowane środki finansowe w wysokości 340.000 zł zostały wykorzystane        
    w kwocie 34.160,00 zł, tj.10,0% planu, zrealizowano następujący zakres rzeczowy: 
 
 1.  Remont budynku UMiG w Strzelinie – wymiana stolarki okiennej                                  
      i  zagospodarowanie terenu wokół budynku.       
     Zaplanowana została kwota 315.000 zł, z której wykorzystano 34.160,00 zł. 
     Wyłoniono wykonawcę robót w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu  
     przeprowadzonym zgodnie z procedurami Prawa Zamówień Publicznych. 
     Aktualnie trwa realizacja robót budowlano-montażowych. 
 2. Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy – zakupy inwestycyjne. 
     Zaplanowana została kwota 25.000 zł .  
     Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2009 r.  
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754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
     Zaplanowane środki finansowe w wysokości  686.200 zł, które wykorzystano                      
     w kwocie 20.606.00  zł, tj. 3,0 % planu na realizację zadań w rozdziałach: 
 
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 
     Zaplanowano środki finansowe w kwocie 75.000 zł na: 
     Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy  
     Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie. 
     Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.  
 
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 
     Zaplanowane  środki finansowe w kwocie 548.200 zł, wykorzystano w wysokości  
     7.91800 zł, tj. 1,4 % planu na zadania: 
1.Budowa remizy dla Ochotniczej  Straży Pożarnej w Kuropatniku. 
    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 300.000 zł. 
    Realizację zadania założono o zewnętrzne w wysokości 255.000 zł. Nie ma realnych  
    możliwości, aby w roku bieżącym takie środki pozyskać. Niezależnie od   
    powyższego zrodziła się inicjatywa budowy remizy systemem gospodarczym. Ni  
    wyklucza się prowadzenia zadania w oparciu o finansowy udział środków własnych  
    oraz rzeczowy udział Społecznego Komitetu Budowy Remizy, jaki zawiązał się w III  
    kwartale br. 
2.Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kuropatnik. 
   Zaplanowano środki finansowe w wysokości 150.000 zł. 
   W miesiącu lipcu zakupiono samochód ratowniczo - gaśniczy marki Dajmler-Benz za  
   kwotę 57.000 zł. 
3.Zakup motopomp pływających NIAGARA  dla OSP Kuropatnik                          
   i Nieszkowice. 
   Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł nie zostały w I półroczu  
   wykorzystane. Zakupy będą zrealizowane w II półroczu br.            
4.Likwidacja zbiornika ppoż. W Pławnej. 
   Zaplanowano środki finansowe w wysokości 80.000 zł. 
   Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2009 r. Warunkiem jest  
   porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Strzelinie w sprawie udrożnienia  
   kolektora odprowadzającego wody ze zbiornika, który jest własnością Starostwa. 
5.Zakup motopompy szlamowej dla OSP Brożec. 
   Zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.200 zł. 
   Zakupiono motopompę szlamową przekazano do użytkowania OSP Brożec. 
6.Zakup zestawu ratownictwa przedmedycznego. 
   Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000 zł zostały wykorzystane                         
   w wysokości 3.959 zł. 
   Zakupiono zestaw ratownictwa przedmedycznego i przekazano do użytkowania dla  
   OSP Brożec z tymczasowym użytkowaniem dla Straży Miejskiej Strzelina. 
 
75414 – Obrona cywilna  
Zaplanowana kwota 13.000 zł została wydatkowana w wysokości 12.688,00zł tj.99,5% planu 
na: 
1.Modernizację syren alarmowych na terenie miasta Strzelina. 
   Zamontowano nową syrenę alarmową i włączono w scentralizowany system  
   ostrzegania i alarmowania ludności Strzelina. 
 
75495 – Pozostała działalność 
   Zaplanowano kwotę 50.000 zł na: 
1.Dobudowę dwóch zestawów kamer w ramach istniejącego systemu monitoringu. 
    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000 zł. 
   Trwa przygotowanie  dokumentów i materiałów niezbędnych do realizacji zadania.  
   Termin realizacji zadania – 30 wrzesień 2008 r.  
 
801 – Oświata i wychowanie 
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    Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.116.590 zł, zostały wykorzystane w  
    wysokości 34,10 zł  na realizację niżej wymienionych zadań:  
 
80101 – Szkoły podstawowe 
    Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1965.000 zł, na realizację niżej wymienionych  
    zadań:  
1. Przebudowa bloku żywieniowego oraz szatni   w Szkole Podstawowej  
    Nr 4 w Strzelinie 
    Zaplanowana została kwota 600.000 zł.  
    Wyłoniono wykonawcę robót w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu  
    Przeprowadzonym zgodnie z procedurami Prawa Zamówień Publicznych. Trwają roboty  
    budowlano montażowe związane z modernizacją bloku żywieniowego. Planowane jest  
    zakończenie robót na dzień 31.08.2009 r. 
2. Modernizacja szkoły i zaplecza w Szkole Podstawowej w Białym Kościele. 
    Zaplanowana została kwota 265.000 zł. 
    Wyłoniono wykonawcę robót w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu  

    przeprowadzonym zgodnie z procedurami Prawa Zamówień Publicznych. Aktualnie  trwa  
    wymiana stolarki okiennej. Planowane zakończenie robót ba dzień 31.08.2009 r. 
3.Budowa Sali sportowej wraz z kompleksem boisk ORLIK 2012 przy Szkole  
   Podstawowej w Białym Kościele. 
     Zaplanowana została kwota 100.000 zł.  
    Zaplanowano na II półrocze zakup projektu typowego oraz jego adaptację do warunków  
    miejscowych. 
 
80104  Przedszkola 
1. Budowa placówki oświatowo-wychowawczej przy ulicy Piłsudskiego w     
    Strzelinie. 
    Zaplanowana została kwota 30.000 zł, wykorzystano 34,10 zł. 
    Zaplanowane środki będą wykorzystane w razie pojawienia się możliwości ubiegania się o  
    zewnętrzne. W I półroczu takich możliwości nie znaleziono. Nie ma również pewności, że       
    w II półroczu uda się znaleźć realna możliwość znalezienia odpowiednich źródeł   
    finansowania. 
 
80110 Gimnazja 
    Zaplanowano kwotę  121.590 zł na następujący zakres rzeczowy: 
1. Wymiana stolarki okiennej i modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum Nr 1                      
    w Strzelinie. 
    Zaplanowano została kwota 110.000 zł. 
    Wyłoniono wykonawcę robót w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu  
    przeprowadzonym zgodnie z procedurami Prawa Zamówień Publicznych. Aktualnie trwa  
    realizacja robót budowlano montażowych.  
2. Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie. 
    Zaplanowano środki w wysokości 11.590 zł.  
    Zadanie posiada opracowaną dokumentację techniczną. Wniosek aplikacyjny możliwy jest  
    do złożenia we wrześniu 2009 r. w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013, priorytetu 9.  
    „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta), działanie 9.1.  
    „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy  
    Mieszkańców. Projekt ujęty na liście projektów podstawowych w Lokalnych Programie  
    Miasta Strzelin na lata 2008 – 2013. Realizacja robót budowlano-montażowych  
    przewidziana jest w 2010 roku.  
 
 
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
   Na zadania przewidziane w roku 2009 w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony  
  środowiska zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.886.145 zł, z czego wykorzystano  
  środki w wysokości 878.686,12 zł, tj.14,9% planu na realizację następujących zadań           
  w rozdziałach:  
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90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
   Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowana została kwota 3.206.045 zł,                    
   z której w I półroczu na realizację zadań wykorzystano środki w wysokości   
   608.063,32 zł stanowiące 46,8 % planu, na zadania: 
1. Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni  
     ścieków w Chociwelu                   
     Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1.300.000 zł, w I półroczu  
    wykorzystana została kwota 608.063,32 zł,  tj.46,8% planu. 
    Gmina Strzelin mając na celu zwiększenie szans na  powodzenie projektu poprzez  
    uzyskanie środków finansowych z Funduszu Spójności ( FS ) scedowała na  Zakład  
    Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Strzelinie( ZWiK Strzelin ) całość praw i  
    obowiązków beneficjenta, polegających m.in. na współfinansowaniu projektu i jego  
    całkowitej realizacji. Przekazanie praw i obowiązków beneficjenta na ZWiK Strzelin zapewni  
    ciągłość finansowania projektu oraz wymierną oszczędność przez rozliczenie na zasadach   
    ogólnych podatku VAT przez Spółkę.  
     Gmina Strzelin w ramach zadania opracowała dokumentacje techniczną: związana z  
     przygotowaniem studium wykonalności do FS, ze skanalizowaniem wsi  
     Mikoszów, Pecz, Kuropatnik, Gęsiniec, częściowo Biały kościół; w II półroczu zostanie  
     dokończona dokumentacja techniczna  dla wsi Karszów, Dobrogoszcz oraz Biały  
     Kościół, Szczodrowice, Strzegów 
2.Budowa kanalizacji deszczowej III etap ul. Wita Stwosza – Oławska w Strzelinie. 
   Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł.  
   Realizację opóźnia brak zgody ze strony części użytkowników ogrodów działkowych na wjazd   
   na ich teren sprzętem mechanicznym, Z uwagi na powyższe zamierzamy zrealizować w roku  
   bieżącym I etap od ul. Wita Stwosza do ul. Oławskiej, trwa wydzielenie etapu robót                     
   w ramach uprzednio opracowanej dokumentacji technicznej. Realizacja robót w II półroczu  
   2009 roku. 
3.Budowa sieci wodociągowej we wsi Głęboka. 
   Zaplanowane zostały środki w wysokości 906.045,0 zł. 
   Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej. W II półroczu planowana jest  
   realizacja i zakończenie zadania, niezwłocznie po uzyskaniu stosownych zezwoleń  
   na prowadzenie robót. 
 
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
   Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.535.000 zł zostały wykorzystane w wysokości  
   68.486,0 zł, tj. 4,5% planu, na realizacje zadań: 
1. Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw – etap I. 
    Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1.250.000 zł, które w I półroczu  
   wydatkowano w wysokości 31.886,0 zł, tj.2,6% planu. 
    Zadanie posiada opracowana dokumentację techniczną. Realizacja uzależniona jest od  
   pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Wniosek aplikacyjny o środki finansowe  
   został złożony do UMWD w ramach PROW. Obecnie oczekujemy na decyzję. Tryb oceny  
   wniosków bardzo wydłuża rozpoczęcie zadania. Realizację robót w wyniku takiej sytuacji  
   musieliśmy odłożyć do II półrocza 2009 roku. 
2.Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw – etap II. 
   Zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000 zł. 
   Zakładamy realizację zadania po wyjaśnieniu losów I etapu przedmiotowego zadania           
   w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Opracowanie kolejnych  
   dokumentacji przewidujemy w II półroczu 2009 roku. 
3.Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw na Osiedlu Piastowskim       
   w Strzelinie. 
   Zaplanowane środki finansowe w wysokości 235.000 zł zostały wykorzystane w wysokości  
   36.600 zł, tj.15,6% planu. 
   Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. W ramach zadania wykonano:  
   zamontowano dwa zestawy zabawowe dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych .,  
   wykonano ogrodzenie placu dla dzieci młodszych, chodniki z kostki brukowej 516m 2,  
   urządzono zieleń 282 szt. drzew i krzewów trawniki 3700 m2; zamontowano: siłownię  
   zestaw - 3 szt., stoliki do gier - 2 szt. ,kosze na odpady 9 szt., ławek 10 szt. Wykonano  
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   również oświetlenie terenu  13 szt. latarni. 
 
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 
    Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości  695.100 zł zostały wykorzystane             
    w wysokości 167.066,80, tj.24,03% planu na realizację zadań:            
1. Przebudowa stacji transformatorowej na parkingu przy ulicy Wolności  
    w Strzelinie. 
    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 100.000 zł. 
    Zadanie zostało oprotestowane, w związku z czym nie otrzymaliśmy pozwolenia na budowę.  
    Inwestycja została wstrzymana. 
2.Budowa  oświetlenia drogowego w ul. Wojska Polskiego w Strzelinie (odcinek od  

ul. Pułaskiego do skrzyżowania z ul. Brzegową). 
    Zaplanowane środki finansowe w wysokości 167.100 zł, które zostały wykorzystane            
   w wysokości 167.066,80 zł. 
   Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. W ramach zadania wykonano:  
   linię oświetlenia drogowego o długości 842 mb. Zamontowano 23 słupy aluminiowe i 32  
   oprawy energooszczędne. 
3. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dzierżoniowskiej. 

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 110.000 zł. Ogłoszono przetarg na realizacje 
robót budowlano montażowych. Realizacje robót przewidziano na II półrocze 2009 roku. 
Realizacja prac jest ściśle związana z prowadzonymi prze GDDKiA robotami drogowymi.   

4. Budowa oświetlenia drogowego ul. Wojska Polskiego w Strzelinie od skrzyżowania 
z Staromiejską do ronda. 
Zaplanowano środki finansowe w wysokości 300.000 zł. 
Ogłoszono przetarg na realizacje robót budowlano montażowych. Realizację robó™ 
przewidziano na II półrocze 2009 roku. Realizacja prac jest ściśle związana z prowadzonymi 
prze GDDKiA robotami drogowymi.   

5. Wymiana oświetlenia drogowego w miejscowości Mikoszów. 
    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.000 zł. 
    Dokumentacja budowlano wykonawcza jest w trakcie opracowywania i będzie gotowa do  
    połowy września. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2009 roku.  
6.Wymiana oświetlenia drogowego w miejscowości Piotrowice. 
    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000 zł. 
    Realizacja zadania jest uzależniona od przebudowy drogi nr 39. Przewiduje się wykonanie  
    zadania do końca października 2009 roku. 
 
90017 – Zakłady gospodarki komunalnej 
     Zaplanowane środki finansowe w kwocie 450.000zł zostały wykorzystane                         
    w kwocie 35.070,00 zł, tj. 7,8% planu, na realizacje niżej wymienionych zadań: 
1. Budowa stacji przeładunku odpadów w Wąwolnicy. 
    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 350.000 zł. 
   Wnioski aplikacyjne zostały złożone do UMWD w ramach PROW. Obecnie podlegają one  
   ocenie. 

2. Zakupy inwestycyjne. 
     Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane        
     w kwocie 35.070,00 zł, tj.35,1%. 
     W I półroczu 2008 roku zakupiono: frezarko-stalarkę, strugarko – grubościówkę,  
     traktorek, przyczepkę, zamiatarkę, pług odśnieżny, przyczepę rolniczą, ciągnik  
     rolniczy, koparko-ładowarkę, rozdrabniacz. 
 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
    Na  zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.559.040,00 zł, wykorzystano 48.860,09  
    zł, tj.1,9% planu, na realizację następującego zakresu rzeczowego: 
 
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
   Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.553.040,00 zł zostały wykorzystane               
   w wysokości 48.860,09 zł, tj. 1,9% planu. 
1. Przebudowa świetlicy  wiejskiej w miejscowości  Pławna 



41 

 

   Zaplanowane zostały środki w wysokości 253.040 zł, wydatkowano w okresie  
   sprawozdawczym w wysokości 2.440 zł,tj.1,0% planu. 
   Inwestorem zadania jest SOK strzelin. Zadanie posiada opracowana dokumentację  
   techniczną. Realizacja uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.  
   Wniosek aplikacyjny o środki finansowe został złożony do UMWD w ramach PROW. Obecnie  
   oczekujemy na decyzję. Tryb oceny wniosków bardzo wydłuża rozpoczęcie zadania.  
   Realizację robót w wyniku takiej sytuacji musieliśmy odłożyć do II półrocza 2009 roku 
2.Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury – etap I. 
   Zaplanowane środki w wysokości 2.300.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 46.020,09  
   zł , tj. 2,0% planu. 
   Wyłoniono projektanta trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu  
   przeprowadzonym  zgodnie z procedurami PZP. Aktualnie trwa opracowywanie  
   dokumentacji.  
   Wniosek aplikacyjny możliwy jest do złożenia we wrześniu 2009 r. w ramach RPO WD na  
   lata 2007-2013 priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska   
   (Miasta)”, działanie 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej  
   10 tysięcy mieszkańców ”Projekt ujęty na liście projektów podstawowych w Lokalnym  
   Programie Miasta Strzelin na lata 2008 – 2013.Realizacja rbm uzależniona jest od oceny  
   wniosku , niemniej jednak zakładamy rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu 2009 roku 
 
92120 – Ochrona i konserwacja zabytków 
  Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 6.000 zł. na realizacje zadania: 
1.Odbudowa i adaptacja XIV-wiecznego ratusza wraz z wieżą w Strzelinie etap I 
   Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.000 zł.  
   Wniosek został złożony w ramach RPO WD na lata 2007-2013. Obecnie podlega ocenie.  
   Prace budowlane zaplanowano na 2010 rok. Planowana wielkość dofinansowania:                      
  ok. 810 tys. zł 
 
 
926 – Kultura fizyczna i sport 
    Zaplanowane środki finansowe w wysokości 637.569 zł, zostały wykorzystane w wysokości  
   4.586,40 zł, tj.0,7% planu, na realizację następującego zakresu rzeczowego:  
92601 – Obiekty sportowe 
   Zaplanowane środki finansowe w wysokości 623.250 zł zostały wykorzystane w wysokości  
   267,40 zł, an: 
1.Budowę zaplecza sportowego w Brożcu i Kuropatniku. 
   Zaplanowano środki w wysokości 143.250 zł.  
   Inwestorem zadania sa LZS Strzelin. Zadanie posiada opracowana dokumentację  
   techniczną. Realizacja uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.  
   Wniosek aplikacyjny o środki finansowe został złożony do UMWD w ramach PROW. Obecnie  
   oczekujemy na decyzję. Tryb oceny wniosków bardzo wydłuża rozpoczęcie zadania.  
   Realizację robót w wyniku takiej sytuacji musiano odłożyć do II półrocza 2009 roku 
2.Modernizacja Stadionu Miejskiego w Strzelinie 
    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 300.000 zł, wydatkowano w I półroczu 267,40 
   zł, tj. 0,1% planu. 
   Wyłoniono wykonawcę robót w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu  
   przeprowadzonym  zgodnie z procedurami PZP. Aktualnie trwa realizacja robót budowlano- 
   montażowych. 
3.Zakupy inwestycyjne 
    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 34.319,00 zł, wykorzystano 4.319,00 zł,  
    tj.12,6% planu. 
    Zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie. 
5 . WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY ZE ŚRODKÓW  
      FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 
      W załączniku nr 6 przedstawiono realizację wydatków na projekty i programy  
     w ramach funduszy strukturalnych za I półrocze 2009 roku. 
      W omawianym okresie Gmina Strzelin realizowała dwa projekt w ramach  
     Regionalnego Programu Operacyjnego i jeden projekt w ramach Programu Operacyjnego  
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     Kapitał Ludzki. 
     Wydatki na te projekt w I półroczu wyniosły 200.351,98 zł. W ramach tych  
     wydatków sfinansowano : 
     W dziale 600 – Transport i łączność 
      rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 
      projekt: Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do Wałbrzyskiej  
                    Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Strzelin oraz strefy  
                    aktywności Gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie. 
      plan na 2009 rok:  3.209.296 zł, w tym: środki własne            1.643.566,10 zł 
                                                             środki z budżetu UE    1.565.730,00 zł. 
     Wykonanie : 3.702,82 zł (promocja) 
     Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – IV  
     kwartał 2009 r. 
     Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
     Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. 
      
     W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
      rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
      projekt: Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury etap I 
      plan na rok 2009: 2.300.000 zł, w tym: środki własne             690.000 zł 
                                                            środki z budżetu UE   1.610.000 zł. 
      Wykonanie: 46.420,00 zł. 
      We wrześniu zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie  
      zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na  
      lata 2007 – 2013. 
 
     W dziale 750 – Administracja publiczna 
      Rozdziale 75023 – Urzędy gmin 
      projekt: Podwyższenie umiejętności i kompetencji samorządowych urzędników 
                    publicznych w zakresie stanowienia prawa miejscowego podstawą  
                    harmonijnego rozwoju lokalnego 
      plan na rok 2009: 604.520,44 zł, w tym: środki własne Gminy             70.204,80 zł 
                                                              środki z Unii Europejskiej      534.315,64 zł. 
     Wykonanie: 152.229,16 zł, w tym: 
                       40.040,14 zł środki własne Gminy ( wkład własny w postaci wynagrodzenia 
                                                                       za czas uczestnictwa w szkoleniach) 
                     110.189,02 zł środki z Unii Europejskiej. 
      Projekt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia – sierpień 2009. 
      Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
       

       
 
 
6. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO    
    FUNDUSZU  OCHRONY ŚRODOWISKA  i  GOSPODARKI  WODNEJ 
                                 w I półroczu 2009 roku 
 W I półroczu 2009 roku wpływy na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej zamknęły się kwotą 265.739,82 zł, co stanowiło 78,16 %  
planowanych przychodów. Tym samym po uwzględnieniu stanu środków na  początek roku    w 
kwocie 131.349,80 zł, łącznie z wpływami dało kwotę  397.089,62 zł.  
Wpływy na konto funduszu pochodziły z tytułu opłat administracyjnych za korzystanie ze  
środowiska. 
Zrealizowane wydatki w I półroczu 2009 roku wyniosły łącznie 52.729,88 zł i stanowiły 10,76% 
planu, z czego wydatki bieżące wynosiły 52.729,88 zł, tj. 21,09 % planu. Środki funduszu 
przeznaczono na: 
wydatki bieżące:  

1) obsługę selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy Strzelin, 
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2) odbiór i transport, celem przekazania do unieszkodliwienia, przeterminowanych leków 
ze zbiórki prowadzonej przez Gminę Strzelin w 5 aptekach na terenie miasta 
Strzelina, 

3)  wywóz odpadów wielkogabarytowych, 
4)  Wykonanie uzasadnienia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla LPR miasta Strzelina, 
5)  wykonanie zabiegi ochronnego kasztanowców (33 szt.) przed szrotówkiem 

kasztanowcowiaczkiem. 
 

Stan funduszu na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniósł 344.359,74 zł. Wykonanie przychodów i 
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawione 
zostało w załączniku nr 7. 
 
 
7. REALIZACJA  PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH 
                                W I półroczu 2009 roku 
 W załączniku Nr 8 przedstawiono wykonanie planu finansowego zadań zleconych gminie 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. 
W okresie I półrocza 2009 roku wydatkowano łącznie 3.420.995,73 zł, tj. 44,33 %  planu, na 
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami, przeznaczając następujące środki z budżetu: 
 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
Rozdział 01095 – Pozostała działalność 
       Wydatki w tym dziale w wysokości 417.094,35 zł, stanowiące 100,00% planu,  
przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów 
postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych  przez gminę. Wysokie wykonanie 
wydatków wynikało z przekazania kwoty na realizację zadania tylko na  I półrocze 2009 roku. 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Rozdział 70095 – Pozostała działalność 
        Wydatki w tym dziale, na dofinansowanie remontów lokali zamieszkałych przez ludność 
narodowości romskiej wynosiły w I półroczu 857,39 zł, co stanowiło 1,71 % planu rocznego.  
Pozostałe środki będą wykorzystane  w III i IV kwartale br. 
 
Dział 750 – Administracja publiczna 
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 
       Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie 70.700 zł, tj.50,28% 
planu rocznego. Wydatki te w całości dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 
pracowników Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, realizujących zadania z zakresu administracji 
rządowej. 
 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i  
                    ochrony prawa oraz sądownictwa 
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
                              i ochrony prawa 
        W I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 1.851,00 zł, tj. 50,04 % planu,  
przeznaczając je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się 
prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców gminy Strzelin. 
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 
 Na zadania realizowane w tym rozdziale, związane z wyborami do Parlamentu 
Europejskiego wynosiły 27.563,97 zł, tj. 88,45 % planu. 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Rozdział 75414 – Obrona cywilna 

W okresie I półrocza 20098 roku wydatkowano kwotę 86,30 zł, realizując plan roczny  w 
8,63% i przeznaczając je na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego. 
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Dział 852 – Pomoc społeczna 
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na  
               ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
          W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 2.598.743,72 zł, co stanowi  
realizację planu rocznego w 40,37%. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzelinie.  
        Na wykorzystane środki finansowe w wysokości 2.598.743,72 zł składają się następujące 
wydatki: 

1) Zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjne   - 2.491.000,82 zł, 
2) Składki emerytalno – rentowe                 -     27.522,90  zł, 
3) Utrzymanie GOPS-u                               -     80.220,00 zł.         

Ad.1.Na realizację pomocy w postaci zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków  rodzinnych   
        wykorzystano kwotę 2.491.000,82 zł , na:  
- wypłatę  zasiłków rodzinnych i przysługujących  dodatków do zasiłków  
   rodzinnych, becikowego  na kwotę                                -  2.136.801,94 zł, 
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę   -    354.198,88 zł.                                              
W okresie od 01.01.2009 – do 30.06.2009 r. liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne 
wyniosła 1640, a liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny 882. Natomiast liczba rodzin 
pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosi 148, liczba osób uprawnionych 
wynosi 198 osób. 
Ad.2.Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za osoby uprawnione do świadczenia  
       pielęgnacyjnego wydatkowano kwotę 27.522,90 zł. Liczba świadczeń wyniosła 257. 
Ad.3.W związku z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na utrzymanie  
       GOPS-u została wykorzystana kwota 80.220,00 zł, która przeznaczono na: wypłatę  
       wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów biurowych, opłatę za media, badania  
       lekarskie, prowizje bankowe, opłaty za przesyłki, naprawy i konserwacja, monitoring,  
       wyrobienie pieczątek, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń  
       socjalnych, uregulowanie należności za szkolenia, zakup papieru do drukarek i ksera. 
Środki finansowe na utrzymanie GOPS-u są niewystarczające. Na utrzymanie można 
przeznaczyć 3% otrzymanej dotacji. Część wydatków na realizację świadczeń rodzinnych 
pokrywana jest ze środków własnych gminy.                   
 
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 
      W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe, na opłacanie składek zdrowotnych, za 
osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a uprawnione do zasiłku 
stałego lub świadczenia pielęgnacyjnego, w wysokości 24.542,36 zł, co stanowi realizację planu 
rocznego w wysokości 45,45%. Liczba składek opłacona w omawianym okresie wynosi 774. 
 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
                             społeczne 

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 256.752,26 zł, tj. 47,81%  planu, 
przeznaczając je na wypłatę zasiłków stałych, które przysługują osobom samotnie 
gospodarującym, niepełnosprawnym z powodu wieku lub inwalidztwa, których dochód jest 
niższy od 477 zł , lub osobie w rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 
zł. Z pomocy w postaci zasiłków stałych skorzystało 162 osoby.  
 
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
 Wydatkowano w I półroczu kwotę 19.654,38 zł, stanowiącą 45,71% planu, na 
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te są świadczone przez pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie. Pomoc w postaci specjalistycznych usług 
opiekuńczych skierowana jest w tym przypadku do dzieci z autyzmem. Z pomocy tej korzystają 
dzieci z 4 rodzin, a pomoc świadczona była przez specjalistów takich, jak: psycholog, logopeda 
i pedagog. Liczba godzin przepracowana przez specjalistów wynosiła 959. Wydatkowana kwota 
została przeznaczona na wynagrodzenia dla specjalistów. Zebrano odpłatność za świadczone 
usługi w kwocie 302,20 zł. 
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Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki finansowe na stypendia dla dzieci 
Romskich w wysokości 3.150 zł, tj. 100,0% planu rocznego.  
     
 
8. WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH 
      

Za okres I półrocza wydatkowano z budżetu gminy Strzelin łącznie dotacje podmiotowe 
w wysokości 1.035.247,00 zł, realizując plan roczny w 53,37 %. Wielkości przekazanych 
dotacji ujętych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w załączniku Nr 9 do 
niniejszej informacji, dla następujących podmiotów: 

 Przedszkola Bajka w Strzelinie 231.039,00 zł, tj. 57,45 % planu, 
 Przedszkole Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu 5.796,00 zł, tj.52,69 % planu, 
 Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie 

30.573,00 zł, tj. 31,10% planu, 
 Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie 

67.056,00 zł, tj. 63,39% planu, 
 Gimnazjum SLAVIA 46.068,00 zł, tj. 48,13% planu, 
 Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie 74.715,00 zł, tj.58,86 % planu, 
 Strzelińskiemu  Ośrodkowi Kultury 355.000 zł, tj. 50,71 % planu, 
 Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej 225.000 zł, tj. 56,25 % planu. 

Dla dwóch jednostek SOK i MGBP, funkcjonujących jako instytucje kultury, wydatkowano 
łącznie 580.000 zł. Wielkości pozyskanych przychodów przez te jednostki, poziom poniesionych 
kosztów wynikający z ich funkcjonowania oraz zakres wykonanych zadań statutowych w I 
półroczu br. został przedstawiony przy omawianiu wielkości przekazanej dotacji dla każdej z 
tych jednostek 
 Wykorzystanie tych dotacji w okresie I półrocza przedstawiono w części opisowej 
zrealizowanych zadań. 
 
 
9.DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
   NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

Za okres I półrocza 2009 r. wydatkowano z budżetu gminy Strzelin łącznie dotacje w 
wysokości 566.670 zł, realizując plan roczny w 61,62,27, ujętych w poszczególnych rozdziałach 
klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w załączniku nr 10. 

 Wykorzystanie tych dotacji w okresie I półrocza br. przedstawiono w części opisowej 
zrealizowanych zadań. 

 

10.WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKU DOCHODÓW   WŁASNYCH 

 Stopień realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych prowadzony 

przez określone jednostki budżetowe, przedstawiono w załączniku Nr 11. Wynika z niego, iż 

jednostki budżetowe pozyskały dochody własne w łącznej wysokości 506.341,90 zł,tj.55,09 % 

planu, natomiast wydatkowały łącznie kwotę 282.506,50 zł, realizując plan roczny w 30,74%. 

 Wielkości i źródła pozyskanych dochodów oraz kierunki wydatków przedstawiono przy 

omówieniu wydatków budżetowych za I półrocze 2008 roku każdej jednostki posiadającej ten 

rachunek.    

11. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK  I KREDYTÓW 

 Na dzień 30 czerwca 2009  roku stan zaciągniętych kredytów i pożyczek  wyniósł łączną 
kwotę 4.263.070,00 zł, załącznik nr 12 , w tym z tytułu: 
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1. pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu 1.968.670,00 zł, 

2. kredytu z banku Ochrony Środowiska S.A Oddział we Wrocławiu 494.400,00 zł, 

3. kredytu z PKO BP Oddział we Wrocławiu 1.800.000,00 zł, 

Zadłużenie gminy Strzelin na dzień 30 czerwca 2009 roku w stosunku do wykonanych 
dochodów budżetowych za I półrocze 2009 roku wyniosło 15,2%. W porównaniu do 
planowanych dochodów na 2009 rok zadłużenie to wyniosło 17,6 %. 

 

 

12. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH       
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I 
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 

Zgodnie z art.198 ustawy o finansach publicznych w informacji o przebiegu wykonania 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze Burmistrz zobowiązany jest 
podać informację z przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej, 
państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych 
utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z 
wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.  

W gminie Strzelin funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej i dwie 
instytucje kultury, które otrzymują dotacje z budżetu gminy. 

 

1.Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej: 

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego – wykonanie planu  przychodów  i kosztów 
zawiera załącznik nr 13 sprawozdanie z wykonania planu finansowego w I półroczu 2009 roku. 
Wykonanie przychodów ukształtowało się na poziomie 50,81%, natomiast wykonanie kosztów 
wyniosło 39,91% planu. Jednostka wykazała na dzień 30 czerwca 2009 roku należności w 
wysokości 335.185,00 zł, w tym wymagalnych z tytułu dostawy towarów i usług w wysokości 
11.910 zł i zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości 880.330,00 zł. Środki 
pieniężne na dzień 30 czerwca wynoszą 1.641.212,00 zł.  Jednostka nie posiada zobowiązań 
wymagalnych. 

 

2. Instytucje kultury 

Strzeliński Ośrodek Kultury – plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia 
załącznik nr 14. Stopień realizacji planu przychodów wyniósł 50,3%, natomiast udział dotacji w 
przychodach wykonanych stanowił 95,35%. Realizacja kosztów uplasowała się na poziomie 
40,3%. Jednostka posiada na koniec okresu sprawozdawczego należności (rachunek bankowy i 
pogotowie kasowe)w kwocie 123.313,12 zł.  Jednostka nie wykazała na zobowiązań. 

 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna – plan przychodów i kosztów wraz  z wykonaniem 
przedstawia załącznik nr 15. Przychody zrealizowano w 56,2%, największą pozycję stanowiła 
dotacja z budżetu gminy 99,25%. Koszty zrealizowano  w 43 %, najwięcej przeznacza się na 
wynagrodzenia pracowników. W omawianym okresie wystąpiły należności( rachunek bankowy) 
w kwocie 63.314,24 zł, natomiast zobowiązania nie wystąpiły. 
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