
 

 Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2009 wyniósł po zmianach  

60 672 458 zł. Wykonanie tych dochodów za rok 2009 r. ukształtowało się na poziomie 

54 729 424,48 zł, co stanowi 90,2 % wykonania. Strukturę wykonania prognozowanych 

dochodów budżetu gminy za rok 2009 przedstawia poniższe zestawienie: 

 
Lp. 

 
Źródła dochodów 

 
Plan po zmianach 

na 2009 roku. 

 
Wykonanie          
za rok 2009 

 
 

% wyk. 

 
Strukt

ura 

1 Dochody bieżące: 53 152 469,00 51 509 810,32 96,9 94,1 

 w tym:     

 Podatki i opłaty 17 182 604,00 16 316 295,11 95,0 29,8 

 Udziały w podatkach 

stanowiących dochód 

budżetu państwa 

 

 

11 253 108,00 

 

 

    10 039 117,22 

 

 

   89,2 

 

 

18,4 

 Dochody z majątku 
gminy 

 
1 330 662,00 

 
1 436 228,86 

 
107,9 

 
2,6   

 Dochody gminnych 
jednostek budżetowych 

 
       2 903 308,00 

 
      3 232 940,07 

 
111,4      

 
  5,9 

 Pozostałe dochody 248 215,00 463 824,00 186,9 0,8 

 

 

Subwencje z budżetu 

państwa 

 

11 107 848,00 

 

11 107 848,00 

 

100,0 

 

20,3 

 DOTACJE CELOWE,           
w tym: 

 
9 111 724,00 

 
8 913 557,06 

 
97,7 

 
16,3 

 Dotacje rozwojowe 798 577,00 640 487,17 81,0  

 

 

Dotacje celowe na zadania 
zlecone 

 
6 565 884,00 

 
6 544 689,43 

 
99,7 

 
 

 Dotacje celowe na zadania 
realizowane na podstawie 
porozumień 

              
 
             8 000,00 

 
 

             8 000,00 

 
 

   100,0 

 

 

 

 

Dotacje celowe z budżetu 
państwa na zadania 
własne 

 
 

1 712 063,00 

 
 

    1 678 180,46 

 
 

98,0 

 
 
 

 

 

 

 
Dotacje z funduszy 
celowych 

 
 

7 200,00 

 
 

7 200,00 

 
 

100,0 
 

 
 

 Dotacje celowe na pomoc 
finansową udzielana 

między jst 

 
 

   20 000,00 

 
 

20 000,00 

 
 

100,0 

 

 Środki na 
dofinansowanie  

własnych zadań 
bieżących gmin 

 
 

 
15 000,00 

 
 

 
15 000,00 

 
 

 
100,00 

 
 

 
 

   2 Dochody majątkowe 7 519 989,00 3 219 614,16 42,8 5,9 

 w tym:     

 Dochody z majątku gminy 1 790 000,00 1 078 947,67 60,3 2,0 

 Dotacje celowe na 
dofinansowanie inwestycji 

 
4 413 659,00 

 
812 048,32 

 
61,4 

 
1,5 

 

 

 

Środki finansowe na 
zadania inwestycyjne 

 
1 316 330,00 

 
1 328 618,17 

 
100,9 

 
2,4 

3 Dochody ogółem: 60 672 458,00 54 729 424,48 90,2  100 

 

 



Dochody bieżące w strukturze dochodów ogółem stanowią 94,01 % i  zostały 

wykonane w łącznej wysokości 51.509.810,32 zł, tj. na poziomie 96,9% 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 29,8%, 

wykonane zostały  w wysokości  16.316.295,11 tj.95,0% planu rocznego. Większe 

wpływy, w stosunku do założonego planu, uzyskano z podatków: leśnego – 102,18%, od 

środków transportu – 107,9 %,podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych- 

119,2%, wpływów z: opłaty targowej – 105,9%,  opłat za wydawanie zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu – 105,2%, od czynności cywilno-prawnych – 104,8% oraz 

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 

104,8%.Natomiast niższe wpływy uzyskano z:podatku od nieruchomości – 96,5%, 

podatki rolnego – 93,0 %, podatku od spadków i darowizn – 90,6%, opłaty skarbowej – 

85,9 %, opłaty od posiadania psów – 91,7%, wpływów z  opłaty eksploatacyjnej – 

70,6%, opłaty planistycznej – 70,6%, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat – 77,7%, wpływy z różnych opłat ( koszty upomnień)- 47,1%, wpływy z 

opłaty produktowej – 31,5%.  Na większe wykonanie, w stosunku do założonego planu  

na rok  2009 dochodów, w podatkach: leśnym, od środków transportu, miała skuteczna 

egzekucja zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe oraz większa ilość środków 

transportu do opodatkowania przez podatników.  Niższe wykonanie planu dochodów w 

stosunku do założonego  planu na rok 2009 spowodowane było  w przypadku podatku 

rolnego i podatku od nieruchomości klęską powodzi w czerwcu 2009 roku. Mniejsze 

wpływy opłaty eksploatacyjnej spowodowane było mniejszym wydobyciem kopalin oraz 

opóźnieniem w regulowaniu tej opłaty. Zaległości z tego tytułu wynoszą 180.984,22 zł. 

Natomiast w opłacie planistycznej mniejsze wykonanie wynika ze złożenia odwołań do 

wyższej instancji od wydanych decyzji. 

Podatek od nieruchomości  zaplanowany w kwocie 10.365.500 zł, w roku 2009 został 

wykonany w kwocie 10.000.197,93 zł, to jest 96,5% planu. Wielkość poboru w/w 

podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek.           

W okresie sprawozdawczym złożono podania o umorzenie zaległości  i odroczenie  w/w 

podatku. Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów 

gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski wydano: 

 dla 57 osób fizycznych -  decyzje na umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 

27.833,78 zł, 

 dla 6 osób prawnych – decyzje na odroczenie tego podatku na kwotę 

1.263.001,06 zł oraz 10 decyzji na umorzenie zaległości na kwotę 83.275,70 zł.  

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych wysyłano upomnienia , a także wystawiano  

wystawiono  tytuły wykonawcze. Pomimo prowadzonego postępowania windykacyjnego 

wobec podatników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2009 roku 

wynosi łącznie 2.311.424,48  zł i posiada je  669 podatników, w tym: 

   44 podatników płacących podatek od osób prawnych 

 625  osób   fizycznych. 

Podatek rolny zaplanowany w łącznej kwocie 2.250.000 zł, został w roku 2009 

wykonany w wysokości 2.091.897,40 zł, tj. 93,0% planu. Zaległości w tym podatku 

posiada 11 osób prawnych na kwotę 7.753,10 zł oraz 312 osób fizycznych  na kwotę 



296.729,35 zł. W okresie sprawozdawczym złożono wnioski  o umorzenie zaległości               

i o odroczenie podatku . Uznając trudną sytuację podatników tego podatku: 

 umorzono  66 podatnikom podatku rolnego, będących osobami fizycznymi 

zaległości w wysokości  56.192,35 zł oraz 1 osobie prawnej na kwotę 78,80 zł, 

 w trakcie roku odroczono termin zapłaty podatku rolnego 4 osobom fizycznym na 

kwotę  10.288,00 zł. 

Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń. W celu likwidacji zaległości wystawiono                        

1753 upomnień, oraz 109 tytułów  wykonawczych. 

Podatek leśny : dochody z tego podatku szacowane na kwotę 21.814 zł, w 2009 roku 

zostały zrealizowane w wysokości 22.272,37zł, tj. 102,1 % planu. Zaległości w tym 

podatku posiada 4 podatników i wynoszą one  486,25 zł. Dla 1 osoby fizycznej wydano 

decyzje  ustalającą ten podatek oraz 125 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 518.139,20 zł, to jest 107,9% planu rocznego. Zaległości w tym 

podatku  posiada 56 podatników wynoszą one 187.371,85 zł. W celu zwiększenia 

ściągalności podatku od środków transportowych wystawiono 72 upomnienia oraz 45 

tytułów wykonawczych  .  

Podatek opłacany w formie karty podatkowej - wpływy z tego podatku, z tytułu 

opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, wyniosły 82.274,51 

zł, tj. 119,2 % planu rocznego. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy        

w Strzelinie. 

Podatek od spadków i darowizn zaplanowany na rok 2009 w wysokości 95.000zł 

został wykonany w wysokości 86.031,42 zł, tj. 90,6% planu rocznego. Podatek ten jest 

realizowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie. 

Opłata od posiadania psów: wpływy z tej opłaty wyniosły 32.095,21 zł, co oznacza 

wykonanie planu na poziomie 91,7 %.  Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku 

wynoszą 20.337,29 zł i posiada je 79 podatników, będących osobami fizycznymi.                     

W stosunku do osób zalegających wystawiono 412 upomnień  oraz 119  tytułów 

wykonawczych.  

Opłata skarbowa : wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 

472.232,40 zł, tj. 85,9% planu rocznego. Niższe wykonanie, niż ustalony plan na 2009 

rok, jest między innymi, wynikiem, mniejszego zainteresowania nabywaniem gruntów                   

i działek budowlanych, dlatego też wydano mniej wypisów z planu zagospodarowania 

przestrzennego, za które pobierana jest opłata skarbowa. 

Opłata targowa: Wpływy z opłaty targowej w 2009 roku zostały wykonane w wysokości 

203.295,50 zł, co stanowi 105,9 % planu. Inkasentem opłaty targowej jest zarządca 

targowiska – Centrum Usług Komunalnych i Technicznych  w Strzelinie. 

Opłata eksploatacyjna wynikająca z prawa górniczego, opłacana przez podmioty 

gospodarcze, wydobywające kopaliny na terenie gminy, została wykonana  w wysokości 

599.802,26 zł, co stanowi 70,6% 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 oraz Firma Transportowo – Sprzętowa A. Grzyb. 



Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu w ciągu roku 2009 zostały  wykonane w wysokości 441.762,71 zł, co 

stanowi 105,2% planu rocznego. Dochody te są wyższe od planu rocznego, gdyż opłata 

pobierana 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. Nie bez znaczenia, 

na wysokość tej opłaty,  jest też uruchamianie nowych punktów gastronomicznych                    

i handlowych, co skutkuje wyższymi wpływami  do budżetu gminy. 

Podatek od czynności cywilno-prawnych: w okresie sprawozdawczym uzyskano             

z podatku od czynności cywilno-prawnych dochody w wysokości 963.890,26 zł, tj.104,8% 

rocznego planu. Podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe . 

Rekompensaty utraconych dochodów - w roku 2009  z tytułu rekompensaty 

utraconych dochodów wpłynęła z PFRON-u kwota 13.412 zł, co stanowi  100,9% 

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  178.780,85 

zł, realizując tym samym zaplanowane dochody w 77,7 %. Wysokość dochodów z tytułu 

odsetek zależna jest od terminowości regulowania należności wobec gminy. W ciągu roku  

umorzono 45 podatnikom odsetki w kwocie 33.240,00 zł w tym: 9 osobom prawnym i  

36osobom fizycznym.  11 podatnikom odroczono odsetki w kwocie  89.268,00zł. 

Wpływy  z różnych opłat: w roku 2009 z tytułu zwrotu kosztów upomnień wpłynęła 

kwota 14.144,05 zł, tj. 47,1% planu rocznego. 

Opłata produktowa wykonana została w wysokości 3.461,14 zł, tj. 31,5 % 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 

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  –                                

w strukturze dochodów ogółem stanowią 18,4 %, zostały wykonane w wysokości 

10.039.117,22 zł, tj. 89,2% planu rocznego. Na poszczególne udziały przypadają kwoty: 

 w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra 

Finansów  9.365.560 zł, tj. 90,9 %planu, 

 w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane przez Urzędy 

Skarbowe 673.557,22  zł,tj.70,9% planu. 

Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została 

oszacowana przez Ministerstwo Finansów  i jest uzależniona od ilości osób zamieszkałych 

na terenie Gminy Strzelin. 

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 sprawozdawczym wpływy z majątku gminy  zostały wykonane w 

wysokości 1.436.229,26 zł, co stanowi realizację planu w 109,4 %. Wyższe 



wykonanie tych dochodów w porównaniu do planu rocznego  wynika m.in.                

z wyższych wpływów  z najmu i dzierżawy składników  majątku gminy z Centrum 

Usług Komunalnych i Technicznych, który plan roczny zrealizował w 172,5%. 

Dochody te w okresie sprawozdawczym były realizowane przez następujące 

jednostki: Urząd Miasta i Gminy  - 106.295,83 zł, Administrację  Budynków i 

Lokali - 877.452,59 zł, Zespół Oświaty Gminnej -  4.511, 36 zł, Centrum Usług 

Komunalnych i Technicznych – 275.972,89 zł i Ośrodek Sportu i Rekreacji – 

17.357,61 zł. 

 

Dochody gminnych jednostek budżetowych – w strukturze dochodów ogółem  

stanowią 5,9%, zostały wykonane w wysokości 3.232.940,07 zł, co stanowi realizację 

planu w 111,4 %, z tego  z tytułu: 

 z tytułu opłat cmentarnych, pobieranych przez Centrum Usług Komunalnych                     

i Technicznych  uzyskano dochody w wysokości 34.678,00 zł, tj. 86,7 % 

założonego planu, 

 świadczonych usług przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 

2.165.893,57 zł,tj.118,8 % planu, 

 wpływów uzyskanych przez Urząd Miasta i Gminy – 115,0 zł, 

 usług  świadczonych przez Administrację Budynkami i Lokalami – 567.607,05 

zł,tj.101,5% planu, 

 opłaty za rozszerzoną opiekę w  Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 190.366,98 

zł, tj. 98,9% 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 – 56.901,52 zł,tj.126,4 % 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 – 217.377,95zł, 

tj.89,5% planu. 

Pozostałe dochody – szacowane na kwotę 248.215 zł, zostały wykonane w wysokości 

463.824,00 zł, co stanowi realizację planu w 186,9%, w tym z tytułu: 

 mandatów nakładanych przez Straż Miejską –73.732,28 zł, tj. 147,5%, 

 odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych – 281.823,36 zł, tj. 

216,8 % planu, 

 odsetek pobieranych przez ABiL i UMiG i CUKiT od zaległości w dochodach z 

mienia komunalnego – 19.710,05 zł, 

 zajęcia pasa drogowego – 6.443,84 zł, tj. 43,0% rocznego planu, 

 usług ZOG-u – 21,453,56 zł, tj.169,9 % planu, 

 wpływy z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych, darowizny– 17.586,86 zł,  

 realizacji zadań z zakresu administracji państwowej – 57.728,70 zł, tj. 124,5% 

planu, 

 wpływów z różnych rozliczeń OSiR-u – 108,54 zł, tj.10,9 %. 

Dochody te zależne są od zdarzeń i decyzji  występujących w trakcie realizacji budżetu. 

W okresie sprawozdawczym w gminie Strzelin udzielono ulgi w podatkach i opłatach 

lokalnych ogółem w wysokości 2.994.261,82 zł. 



W wyniku  obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej 

Strzelina, wpływy za rok 2009 zostały zmniejszone o kwotę 1.788.797,76 zł, w tym      

z tytułu: 

 podatku od nieruchomości                 1.057.445,25 zł, 

 podatku rolnego                                  420.490,22 zł, 

 podatku od środków transportowych     272.358,89 zł, 

 opłaty od posiadania psów                    38.503,40 zł. 

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły  

256.292,00 zł, w tym z tytułu: 

 podatku od nieruchomości                256.292,00 zł, 

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w roku 2009 wyniosły ogółem 282.947,23 zł, 

z tego w: 

 podatku od nieruchomości                 111.109,48 zł, 

 podatku rolnym                                  56.271,15 zł, 

 podatku od środków transportowych    46.075,60 zł, 

 podatku od spadku i darowizn             68.867,00 zł, 

 opłaty od posiadania psów                      624,00  zł, 

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji  

wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie  666.224,83 zł,     

z tego: 

 w podatku od nieruchomości                   631.500,83 zł, 

 w podatku od środków transportu               3.648,00 zł, 

 w podatku od spadków i darowizn             31.076,00 zł. 

 

 

Ulgi ustawowe dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności 

zawodowej skutkowały zmniejszeniem podatku od nieruchomości w wysokości 13.412 zł. 

Ulgi te zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Ulgi ustawowe w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie 

ogółem 115.516 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 – 93.325 zł, 

 z tytułu obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po 

upływie okresu zwolnienia – 22.191 zł. 

Ulgi ustawowe z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem 29.144,39 zł,        

z tego: z drzewostanem w wieku do 40 lat – 11.098,09 zł. Ulgi ustawowe w podatku 

rolnym  i leśnym nie są rekompensowane przez Ministerstwo Finansów. 

Zaległości podatkowe i niepodatkowe na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 

5.756.951,84 zł ,w tym: 

 w dochodach bieżących  łącznie 4.810.839,62 zł, z tego: 

1) w podatku od nieruchomości                     2.311.424,48 zł, 

2) w podatku rolnym                                       304.482,45 zł, 



3) w podatku leśnym                                              486,25 zł, 

4) w podatku od środków transportowych           187.371,85 zł, 

5) w podatku od działalności gospodarczej          104.019,63 zł, 

6) w podatku od spadków i darowizn                    43.649,02 zł, 

7) w opłacie od posiadania psów                          20.337,29 zł, 

8) w opłacie eksploatacyjnej                              180.984,22 zł, 

9) w podatku od czynności cywilno-prawnych         6.137,29 zł, 

10) w opłacie planistycznej                                  137.942,70 zł, 

11) w dochodach z mienia komunalnego, ogółem   682.912,12 zł, 

12) w usługach świadczonych przez ABiL               683.507,74 zł,                     

13) z mandatów nakładanych przez Straż Miejską    57.325,52 zł, 

14) w odsetkach należnych CUKiT – owi                    2.749,60 zł, 

15) w opłatach cmentarnych                                    3.930,00 zł, 

16) z usług świadczonych przez CUKiT                     56.478,37 zł, 

17) z usług świadczonych przez OSiR                       10.641,69 zł, 

18) z tyt. zaliczek alimentacyjnych                         947.292,62 zł, 

 w dochodach majątkowych łącznie 15.279,00 zł, w tym: 

1) z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności                             188,00 zł, 

2) z tytułu sprzedaży składników majątkowych       15.091,00 zł. 

Powyższe zaległości są wynikiem trudnej sytuacji podatników, a także toczących się 

postępowania upadłościowych  i likwidacyjnych. 

 

Subwencje z budżetu państwa łącznie ze środkami na uzupełnienie dochodów 

gminy - w strukturze dochodów ogółem stanowią 20,3 %, zrealizowane zostały w łącznej 

wysokości 11.107.848,00 zł, tj. na poziomie 100,0% planu. Poszczególne rodzaje 

subwencji zrealizowano w następującym wymiarze: 

 część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 

10.282.617 zł, tj. 100,0 % planu, 

 część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – zrealizowana została w 

wysokości 712.218,00 zł, tj.100% planu. 

Środki na uzupełnienie dochodów gminy otrzymano w kwocie 113.013 zł, tj. w 100% 

planu. 

 

Dotacje celowe – w strukturze dochodów ogółem stanowią 16,3 %, zrealizowane 

zostały w łącznej kwocie 8.913.557,06 zł, tj. na poziomie 97,7% planu. W budżecie 

gminy stanowią źródło finansowania zadań zleconych i zadań własnych.  

Dotacje rozwojowe  na realizację projektu systemowego: Aktywizacja osób 

bezrobotnych z terenu gminy Borów, Przeworno i Strzelin w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz projektu: Podwyższenie umiejętności i kompetencji 

samorządowych urzędników publicznych w zakresie stanowienia prawa miejscowego podstawa 

harmonijnego rozwoju lokalnego  zostały wykorzystane w wysokości 640.487,17 zł, tj. w 

wysokości 81,0 % planu. 

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowane zostały  w wysokości  

6.544.689,43 zł, tj. 99,7%. Dotacje te zostały przeznaczone na : 

1) zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy 

w Strzelinie  140.611,00 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 631.116,65 zł; 



3) realizację Programu Romskiego (zadania z zakresu: gospodarki mieszkaniowej, 

ochrony zdrowia, edukacyjnej opieka wychowawczej) 53.150 zł; 

4) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 3.699 zł; 

5) przeprowadzenie wyborów uzupełniających 31.164zł:  

6) bezpieczeństwo publiczne 1.000 zł; 

7) pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                     

w Strzelinie w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek 

zdrowotnych, zasiłków stałych i usług opiekuńczych  5.683.948,78 zł. 

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami 

administracji państwowej zrealizowane zostały w wysokości 8.000 zł, tj.100,0% planu na 

utrzymanie grobów w Karszowie. 

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowane zostały w wysokości  

1.678.180,46 zł, co stanowi realizację planu w 98,0%., z tego na: 

1) realizację programu RADOSNA SZKOŁA prze Szkoły Podstawowe: w Białym 

Kościele i Nr 5 w Strzelinie oraz na wydatki związane z posiedzeniem 

komisji egzaminacyjnych (awanse zawodowe nauczycieli) - 11.698 zł; 

2) zwrot dotacji za rok 2008 – 14.721,54 zł, 

3) wypłatę zasiłków okresowych, dofinansowanie utrzymania GOPS-u, 

dożywianie uczniów w ramach programu Posiłek dla potrzebujących łącznie 

1.313.389,92 zł; 

4) pomoc materialną dla uczniów 338.371,00 zł. 

Dotacje z funduszy celowych zostały zrealizowane w wysokości 7.200 zł, tj. w 100 % 

planu rocznego  na edukację  ekologiczną. 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących zostały zrealizowane                            

w wysokości 15.000 zł, tj. w 100% planu rocznego na wyłożenie kafelek przed 

budynkiem Szkoły w Kuropatniku 

Wpływy  z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski zostały 

zrealizowane w wysokości  20.000 zł, tj. w 100,0 % planu rocznego, na  

Dochody majątkowe w strukturze dochodów ogółem stanowią 4,9 %, zostały 

wykonane w łącznej wysokości  3.219.614,16 zł, tj. na poziomie 42,8% 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 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , środków na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych . 

Dochody z mienia komunalnego w strukturze dochodów ogółem stanowią 2,0 %, 

zrealizowane zostały w wysokości 1.078.947,67 zł, co stanowi realizacje planu w 60,3 %, 

z tego z: 

 wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności – 63.666,13 zł, tj. 70,7% planu rocznego; 

niższe niż planowano wykonanie dochodów z tego źródła jest wynikiem 

nieuregulowanych stanów prawnych w nieruchomościach wielolokalowych,                 

w których zgodnie z przepisami, wszystkie złożone wnioski powinny być zgodne ze 

stanem prawnym i faktycznym; 

 wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 1.015.281,54 zł, tj.59,7 % 

planu. W roku 2009  sprzedano: 19 lokali mieszkalnych dla najemców, 4 lokale 

użytkowe(1 lokal w Strzelinie przy  ul. Podwale 3, 2 lokale przy ul. 

Dzierżoniowskiej i 1 lokal w Górcu),  3 działki  budowlane na Osiedlu Na Skarpie, 



tereny na poprawę zagospodarowania: przy ul. Wita Stwosza, ul. Oskara Langego, 

sprzedaż dróg w obrębie kopalni w Mikoszowie.  Niższe niż założono wpływy ze 

sprzedaży składników majątku wynikają  ze zmniejszonego zainteresowania 

społecznego nabyciem nieruchomości, trudnościami w otrzymaniu kredytów 

bankowych na kupno działek budowlanych oraz nabyciem nieruchomości na raty. 

   

Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji – w strukturze dochodów   ogółem 

stanowią 1,5% , w roku sprawozdawczym zostały pozyskane w wysokości 812.048,32zł, 

tj. 61,4 % planu, z tego: 

 przebudowę ciągów komunikacyjnych prowadzących do WSSE Podstrefa  

Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie – 

28.420,32 zł, 

 na budowę krytej pływalni w Strzelinie – 144.648,00 zł, 

 na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wita Stwosza w Strzelinie– 150.000 zł, 

 na budowę sieci wodociągowej w Głębokiej Śląskiej – 295.000 zł, 

 na budowę ulicy Ząbkowickiej w Strzelinie (pomoc finansowa z województwa 

Dolnośląskiego) – 193.980,00  zł. 

Środki na dofinansowanie inwestycji – w strukturze dochodów ogółem stanowią 

2,4%, w roku 2009 zostały wykonane w wysokości 1.328.618,17 zł, tj. na poziomie 

100,9 % planu, zgodnie z zawartą umową, z tego: 

 refundacja wydatków na budowę ul. Kazimierza Wielkiego – 359.847,18 zł, 

 na remont hali sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie – 968.770,99 zł. 

Dochody związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 

terytorialnego 

Roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego wynosi 43.000 zł, w tym: 

 z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych 22.000 zł, uzyskano  

33.854,37 zł, tj. 153,9% planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin 

przekazano 1.692,72 zł, pozostała kwota 32.161,65 zł została przekazana 

do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 

 z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych – 3.657,93 zł, które przekazano 

do budżetu państwa, 

 z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na planowaną kwotę 21.000 zł – 

uzyskano kwotę 125.515,23 zł, z której do budżetu gminy Strzelin 

przekazano 52.295,98 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu 73.219,25 zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych 

w postaci zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia  2009 roku 

wynoszą 2.160.659,93 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone 

jest postępowanie komornicze, 

 z tytułu realizowanych usług opiekuńczych uzyskano kwotę 537,53 zł, z 

której do budżetu gminy Strzelin – 26,88 zł, do Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu – 510,65 zł. 

 

 

 

 

 


