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Planowane na rok 2007 wydatki budżetowe w kwocie 40.414.492,76 zł 
zostały wykonane w kwocie 38.687.058,47 zł, to jest w 95,7 % w stosunku 
rocznym. Na kwotę poniesionych wydatków złożyły się wydatki majątkowe   w 
wysokości 3.774.931,02 zł, które w stanowią 9,75% wydatków ogółem  
i wydatki bieżące w wysokości 34.912.127,45 zł, stanowiące 90,25 % wydatków. 
 
Struktura wydatków budżetowych w układzie rodzajowym przedstawia się 
następująco: 
 

WYDATKI 
PLAN      

po zmianach    
WYKONANIE % 

Struktura 
% 

O G Ó Ł E M: 40.414.492,76 38.687.058,47 96,8 100,0 
z tego:     

WYDATKI   MAJĄTKOWE 4.823.504,00 3.774.931,02 92,4 9,8 
w tym:     
     inwestycyjne 4.823.504,00 3.774.931,02 92,4 9,8 

WYDATKI  BIEŻĄCE 35.590.988,76 34.912.127,45 98,1 90,25 
 w  tym:     

wynagrodzenia wraz z 
pochodnymi 

 
14.980.983,68 

 
14.597.162,75 

 
97,4 

 
37,7 

dotacje dla zakładów 
budżetowych 

 
298.390,00 

 
298.390,00 

 
100,0 

 
0,8 

dotacje dla podmiotów nie 
zaliczonych do sektora 
finansów publicznych 

 
 

733.200,00 

 
 

727.390,00 

 
 

99,2 

 
 

1,8 

dotacje podmiotowe 1.512.664,00 1.510.164,72 99,8 3,9 

wydatki na obsługę długu 380.250,00 355,159,30 93,4 0,9 

Wydatki na realizację zadań 
określonych w Gminnym 
Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  

 
 
 
 

335.000,00 

 
 
 
 

310.193,73 

 
 
 
 

92,6 

 
 
 
 

0,8 

wydatki na finansowanie 
zadań  zleconych z zakresu 
administracji rządowej 

 
 

6.992.020,76 

 
 

6.990.536,76 

 
 

100,0 

 
 

18,1 

pozostałe wydatki 
 

10.358.480,32 
        

   10.123.130,19 
 

97,7 
 

26,2 

 

Wydatki majątkowe obejmowały wydatki na programy i zadania inwestycyjne, 
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 
 
Wydatki bieżące, zgodnie z uchwałą budżetową, obejmowały w szczególności: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, stanowiące  
37,7 % wydatków ogółem , wypłacone zostały w wysokości 
14.597.162,75 zł, tj.97,4% planu, 

b) dotacje dla zakładów budżetowych, stanowiące % wydatków ogółem,  
przekazane zostały w wysokości 298.890,00 zł, tj. 100,0% planu, 

c) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, 
stanowiące 1,8% wydatków ogółem, przekazane zostały podmiotom w 
celu realizacji zadań gminy w kwocie 727.390,00zł, tj. 99,2 % planu, 

d) dotacje podmiotowe, stanowiące 3,9 % wydatków,  przekazano  
     w wysokości 1.510.165,00 zł, tj. 99,8 % planu, 
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e) na obsługę długu poniesiono wydatki w kwocie  355.159,30 zł, - 93,4 % 

planu, które w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 0,8%, 
f) wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poniesiono w kwocie 
310.193,73  zł – 92,6 % planu rocznego 

g) finansowanie zadań zleconych gminie, które stanowią 18,1 % wydatków,  
zrealizowano w wysokości 6.990.536,76 zł, tj.100,0 % planu, 

h) pozostałe wydatki bieżące, które stanowią 26,2% wydatków ogółem, 
zostały zrealizowane w wysokości 10.123.130,19 zł, tj. 97,7% planu. 

 
 
 

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej 
przedstawia się następująco: 
 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
 Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 397.788,88 zł, 
stanowiącą  99,1  % planowanych wydatków, w tym: 
- w rozdziale 01008 (melioracje wodne) wydatkowano łącznie kwotę  
    29.990,28 zł  na: 
    wykoszenie rowu i sadzawki we wsi Gęsiniec, udrożnienie potoku Gębickiego,  
    koszenie i wycinkę krzaków rosnących na rowie przy ulicy Grota Roweckiego, 
- w  rozdziale 01030 (izby rolnicze) wydatkowano kwotę 26.742,84, która  
    została przekazana jako  składka należna Dolnośląskiej Izbie  Rolniczej we  
    Wrocławiu.  
    Wysokość stawki wynosi  2% od zrealizowanego podatku rolnego; 
- w rozdziale 01095 (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 341.055,76 zł,  

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. 

Dział  020 – Leśnictwo 
 Zaplanowana kwota w tym dziale została wydatkowana w całości, tj. 
w kwocie 5.000 zł na zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na gruntach 
stanowiących własność gminy. Nasadzeń dokonano w mieście Strzelinie na 
terenie zieleni małej i dużej i przy piaskowniku ulicy Wojska Polskiego. 
 
Dział 600 – Transport i łączność 

W dziale tym wydatkowano łącznie 1.031.824,46 zł, tj. 77,8 % planu 
rocznego na niżej wymienione zadania: 
w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w kwocie 
1.031.824,46  zł stanowiące 77,8 %  planu rocznego  przeznaczone były na : 
remonty bieżące  - wydatkowano kwotę 751.932,18 zł na niżej wymienione 
zadania:  
     
1. Oznakowanie dróg na terenie miasta i Gminy Strzelin - Wykonywane było 

przez: Zakład Usług Budowlano Brukarskich ze Strzelina w okresie od 1 
stycznia do 21 czerwca 2007 roku i Wykonawstwo Robót Drogowych z Ligoty 
Wielkiej w okresie od 22 czerwca do 31 grudnia 2007 roku. Zostało wykonane 
oznakowanie poziome na ulicach o nawierzchniach bitumicznych na terenie 



 

 

 

 

3  

 

miasta w rejonach szkół oraz na niektórych ulicach o zwiększonym natężeniu 
ruchu. W ramach przeprowadzonych prac związanych z oznakowaniem 
pionowym wykonano: montaż nowych oraz konserwację znaków pionowych 
na terenie miasta i gminy Strzelin. Wymieniono zniszczone  i odnowiono 
uszkodzone tarcze znaków i słupki na nowe. Wprowadzono nowe, stałe 
organizacje ruchu poprzez ich oznakowanie. Zabezpieczano i oznakowywano 
miejsca powstałych awarii i innych zagrożeń w pasach drogowych. 
Wykonywano tymczasowe organizacje ruchu podczas prowadzonych 
remontów i napraw jezdni i chodników oraz zabezpieczeń podczas 
organizowanych uroczystości gminnych. 

2. Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin wykonywane 
było przez Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy “KOMUS” ze Strzelina. W 
ramach zadania wykonywane było odśnieżanie i posypywanie materiałami 
uszarstniającymi dróg, ulic i chodników gminnych. Prace wykonywane były w 
miarę potrzeby wg wskazań zleceniodawcy w zależności od panujących 
warunków atmosferycznych wyłącznie z użyciem sprzętu ciężkiego, w okresie 
od 1 stycznia – 15 kwietnia  oraz od 15.listopada do 31 grudnia 2007 roku.  

3. Remonty i odbudowa wiat przystankowych – odnowione zostały zniszczone 
wiaty ze szkła hartowanego w miejscowościach Dębniki oraz Trześnia. 
Naprawiono zniszczone wiaty z poliwęglanu w miejscowościach Dębniki, Pęcz i 
Nowolesie. Wyremontowano z powodu złego stanu technicznego poszycia 
dachowe oraz odnowiono ściany wiat murowanych w miejscowościach 
Chociwel oraz Gębice. 

4. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych: dokonano wycinki drzew 
stwarzających zagrożenie dla ruchu przy ulicy Pocztowej  i Bolka I 
Świdnickiego w Strzelinie. Oraz w miejscowościach Górzec i Brożec. Wycięto z 
powodu złego stanu sanitarnego 11 drzew przy drodze gminnej w Ludowie 
Polskim. 

5. Wykonano przebudowę chodników przy ulicy Chrobrego w Strzelinie – zakres 
robót polegał na regulacji krawężników oraz ułożeniu nawierzchni z płytek 
betonowych oraz na przebudowie wjazdu na posesję. 

6. Wykonano remont drogi do boiska w Kuropatniku. Zakres robót polegał na 
wykonaniu koryta i podbudowy oraz ułożeniu i zawałowaniu nowej 
nawierzchni z frezowany. 

7. Remont części placu przy parkingu na ulicy Rybnej w Strzelinie – zakupiono 
betonowe płyty ażurowe i wykonano podbudowę i remont nawierzchni terenu, 
który przylega do parkingu na ulicy Rybnej. 

8. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy 
Strzelin przeprowadzono na powierzchni 2112,7 m2 , z tego: 

 Strzelin – Dobrogoszcz -  66,5 m2 

 Gębczyce – 191,5 m2 

 Dankowice – 29,6 m2 

 ul. Skawińska  - 48,9 m2 

 ul. Leśna – 43,0 m2 

 ciągi pieszo-jezdne w parku miejskim w Strzelinie  - 435,3 m2 

 ul. Maczka , parking – 168,7 m2 

 ul. Grota Roweckiego – 65,9 m2 

 ul. M Konopnickiej – 91,2 m2 

 ul. Orzeszkowej – 77,8 m2 

 ul. Prusa – 134,9 m2 

 droga do kościoła w Karszowie – 168,7 m2 
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 ul. Górnicza – 52,7 m2 

 ul. Ogrodowa – 513 m2 ( wykonanie dywanika bitumicznego) 
     Głównym wykonawcą tych robót był Zakład Usług Bitumicznych z Wrocławia. 
     Pozostałe roboty bitumiczne: 

 remont drogi w Krzepicach – 542,5m2( utwardzenie frezowaną) 

 remont drogi w Nieszkowicach – 115 m2 (utwardzenie frezowaną) 
     wykonała firma MBiK ze Strzelina. 
9. Remonty cząstkowe  nawierzchni niebitumicznych na terenie miasta i gminy 

Strzelin wykonywane były głównie przez Zakład Produkcyjno Handlowo 
Usługowy „KOMUS” ze Strzelina. W ramach zadania wykonano: 

 nawierzchnię z kostki kamiennej – ul. Kościelna – 50,5 m2,  
     ul. Brzegowa – 62,5 m2, ul. Staszica –82,2 m2, 

 remont nawierzchni tłuczniowej parking przy ul. Wojska Polskiego – 
280 m2, ul. Polnej – 97,2m2, 

 remont nawierzchni z kostki betonowej: ul. Konopnickiej – 40 m2.  

 wykonanie dróg tymczasowych o nawierzchni żużlowej na osiedlu 
Wschodnim – 140m2, budowa drogi wewnętrzną o nawierzchni 
żużlowej Osiedle Wschodnie – 623 m2. 

  
              ZUBB wykonał: 

 remont chodnika w ul. Mickiewicza  na powierzchni 544,9 m2 
    Łącznie wykonano remonty cząstkowe na powierzchni 1973m2. 
10.Dokonano opłat  za korzystanie ze środowiska. 
11.Remonty cząstkowe mostów i przepustów – wykonano remont kładki nad 

torami PKP w Szczawinie płyta mostowa 20m2 oraz remont przepustów w 
Gościęcicach – 10mb. 

12. Utrzymanie kanalizacji deszczowej: w ramach tego zadania  wykonano 
montaż 8 szt. pokryw nadstudziennych, budowę sączka w ul. Kazimierza 
Wielkiego na długości 180mb, uzupełniono po kradzieży 12 sztuk kratek 
ściekowych na terenie miasta Strzelina.   

13. Ubezpieczenie - OC z tytułu administrowania drogami i chodnikami gminnymi 
w okresie od lutego 2007 do lutego 2008 roku. 

14.Remont drogi gminnej w miejscowości Warkocz – zakres robót polegał na 
wykonaniu koryta i  wykonaniu podbudowy z materiału kamiennego (tłuczeń) 
oraz ułożeniu  i zawałowaniu nowej nawierzchni z  frezowiny. 

15. Remont drogi gminnej na Osiedlu w miejscowości Szczawin. Zakres robót 
polegał na  wykonaniu koryta, wykonaniu podbudowy z materiału kamiennego 
(tłuczeń) oraz ułożeniu i zawałowaniu nowej nawierzchni z frezowiny. 

Inwestycje:   
- na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 279.892,28 zł na: 
      - budowę drogi gminnej ul. Gliniana w Strzelinie – 66.461,00 zł,(opracowanie  
        dokumentacji technicznej) 
      - przebudowę ulicy Ząbkowickiej – 219,00 zł, 
      - budowę parkingu przy ul. Wolności wraz z odbudową ulicy G.Bella w  
        Strzelinie – 56.150,12 zł, zakończenie zadania - II etap parkingu przy ul   
        Wolności. 
      - przebudowę ulicy Św. Floriana i ul. Wodnej w Strzelinie – 56.592,40 zł,   
      - budowę ulicy Kazimierza Wielkiego w Strzelinie – 70.820,68 zł, 
      - budowę drogi gminnej – łącznik pomiędzy ulicą Wrocławską i ulicą  
        Skawińską  - 29.649,08 zł. (opracowanie dokumentacji technicznej) 
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Niewykonanie planu wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne w 
kwocie 256.597,72 zł dotyczy, między innymi ,następujących zadań: 

1. Odbudowa mostów nad rzeką Oławą i Młynówką w ulicy Brzegowej w 
Strzelinie z planowanych wydatków 25.000 zł – nie dokonano wydatków, 
gdyż zawarto umowę z firmą Mostar (w wyniku rozstrzygniętego 
przetargu) z Wrocławia na opracowanie koncepcji odbudowy mostów. 
Firma jednak nie wywiązała się z umowy co powoduje brak możliwości 
kontynuowania dalszych prac projektowych. Ogłoszono nowe przetargi z 
uwagi na bardzo wysokie ceny nie zostały przyjęte. Zadanie w związku z 
powyższym nie zostało zrealizowane 

2. Budowa drogi gminnej Gęsiniec – Gościęcice Średnie (przedłużenie ulicy 
Sosnowej) ; z planowanych wydatków w kwocie 30 tys. zł –  nie 
wydatkowano środków z uwagi na przedłużające się negocjacje z 
właścicielami terenów, które są niezbędne do prawidłowego 
zaprojektowania i realizacji drogi. 

3. Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie -  
 
Dział 630 – Turystyka 
 Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały zrealizowane w kwocie  
12.100,55 zł , tj. w % planu rocznego na: 
w rozdziale 63003 (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) kwotę 
12.100,55 zł przeznaczono na opłacenie składki na rzecz Euregionu Glacensis, w 
ramach którego realizowany jest program: ścieżki rowerowe, odbudowa 
obiektów  turystycznych. 
 
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1.812.563,66 zł, 
stanowiącą 87,1% planowanych wydatków, które realizowane były: 
-  w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) wydatkowano   
     1.719.096,79  zł, tj. 86,5 % planu rocznego w tym na: 
1) wydatki bieżące  kwotę  313.603,84 zł,  
    z przeznaczeniem na: 

 odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod  
     inwestycje i wydzielone pod drogi, zgodnie z miejscowym planem     
    zagospodarowania przestrzennego – 18.495,00 zł, 

 wykonanie niezbędnych dokumentacji geodezyjnych, operatów 
szacunkowych do przekształcenia użytkowania wieczystego, działki  
budowlane i lokale mieszkalne – 33 000,00 zł 

 opłaty dotyczące wpisów hipotek do Ksiąg Wieczystych, wypisy z KW 
regulowania stanu prawnego w KW, wypisy i wyrysy z ewidencji 
gruntów – 32.000,00 zł, 

 podziały nieruchomości gminnych – ul. Sosnowa- dokończenie, podział  
historyczny działek przy ul. Rycerskiej, podziału ulic Oławska, Gliniana, 
podział działek do regulacji stanu prawnego Szkoły Podstawowej Nr 5- 
56.200 zł, 

 remonty – 70.760,00 zł,min: remont  dachu żłobka 

 dokumentacja adaptacji budynku  Kopernika 2. – 19.000,00 zł,  

 opłaty za energię elektryczną za 3 świetlice wiejskie(Gęsiniec, 
Szczodrowice, Wąwolnica) – 410,0 zł,  
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 wydzielenie terenów niezbędnych do obsługi budynków, okazania 
granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów 
projektowych, 

 opłata za wieczyste użytkowanie, dzierżawa -Skoroszowice , dzierżawa-
boisko Warkocz, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 
przeznaczonych pod budowę dróg – 14.907 zł; 

 
2) inwestycje  kwotę 1.405.492,95 zł na niżej wymienione zadania: 

-  na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe (szczegółowy wykaz  
    zadań przedstawiono w części opisowej dot. Inwestycji) – 660.000,00 zł, 

     -  uzbrojenie terenów przemysłowych Wałbrzyskiej Strefy Ekonomiczne  
        (zadania wyszczególniono w części opisowej dot. zadań inwestycyjnych)  –   
         742.092,10 zł, 
     - budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ulicy Brzegowej  
       w Strzelinie – 2.846.739,71 zł. 
 Niewykonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 235.507,05 zł w tym  dziale   
 dotyczy m.in.  zadań: 

 Utworzenie Strzelińskiego Parku Przemysłowego – 50.000 zł, 

 Uzbrojenie terenów przemysłowych WSSE – 174.907,90 zł, 

 Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia  do Gminy Strzelin – 10.000 zł. 
 
  
Dział  710 – Działalność usługowa 
Na realizację zadań w tym dziale, rozdziale 71004 (plany zagospodarowania 
przestrzennego) wydatkowano kwotę  101.356,13 zł, tj. 92,1 % planu rocznego, 
które przeznaczono na: opracowanie planów miejscowych dla  
 
Dział 750 – Administracja publiczna 

Wydatki na funkcjonowanie administracji  w roku sprawozdawczym 
wyniosły 4.032.319,17 zł, co stanowi 90,1 % planu rocznego, w tym na: 

1) wydatki bieżące: 
- w rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie) na realizację zadań zleconych gminie 

z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 145.733,00 zł. 
    Na wydatki te składają się  wynagrodzenia  i pochodne   pracowników  
    realizujących te zadania. 
- w rozdziale 75022 (rady gmin) utrzymanie Rady Miejskiej i  jej Komisji 

wydatkowano  kwotę 191.119,93 zł, z tego na: 
- wypłatę diet dla radnych – 177.492,25 zł,  
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.151,79 zł,  
- opłacenie usług telekomunikacyjnych, prenumeratę „Wspólnoty”,  
- zakup usług remontowych –3.092,70zł,  
- zakup usług pozostałych – 1.395,30 zł,  
- usługi telekomunikacyjne -  3.507,06 zł,  
- podróże służbowe – 419,63 zł,  
- zakup papieru do ksero – 1.061,20 zł  ; 

- w rozdziale 75023 (urzędy gmin) na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i 
Gminy wydatkowano kwotę 3.182.863,58 zł, z przeznaczeniem na: 

-    ekwiwalent pieniężny,  odprawy emerytalne – 63.238,95 zł,  
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń z tytułu umów - 

zleceń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
razem  z pochodnymi od powyższych wypłat łącznie  2.307.395,88 zł,  
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- zakup artykułów biurowych, papierniczych, wody mineralnej, 
uzupełnienie wyposażenia,  prenumerata prasy  i czasopism, druków, 
artykułów spożywczych do sekretariatu, materiałów eksploatacyjnych 
oraz części zamiennych do sprzętu komputerowego i małej poligrafii, 
kwiatów i wiązanek okolicznościowych, środków czystości, materiałów 
do remontu, wyposażenie  – 154.255,19 zł,  

- zakup energii elektrycznej, wody i  gazu do ogrzewania pomieszczeń w 
budynku Urzędu – 87.323,43 zł,  

- zakup usług remontowych, tj. konserwacja kserokopiarki, systemów 
komputerowych i urządzeń telefonicznych – 19.242,18 zł,  

- usługi medyczne - badanie pracowników – 4.493,00 zł,   
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne,  przeglądanie i naprawa gaśnic, 

oprawa dokumentów, wykonanie pieczątek,  opłata sądowa, opłata 
bankowa, kursy i szkolenia  pracowników, usługi prawnicze, utrzymanie 
czystości i porządku w budynku Urzędu, monitorowanie obiektu 
Urzędu, usługi komunalne, transportowe,  dozór techniczny budynku, 
dozór alarmu, opłaty RTV, obsługa BHP, opłaty komornicze i koszty 
egzekucyjne, – 323.859,53 zł,  

- opłaty za usługi internetowe – 11.070,55 zł,  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 

– 20.943,51 zł,  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

– 18.320,98 zł,  
- tłumaczenia – 1.010,88 zł,  
- podróże służbowe, delegacje  – 30.718,72 zł,  
- podróże służbowe zagraniczne – 4.519,33 zł,  
- różne opłaty i składki   – 11.636,00 zł,  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.394,00 zł,  
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 948,99 zł,  
- szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy – 28.495,67 zł,  
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero– 

5.653,47 zł,  
- zakup akcesoriów  komputerowych, programów i licencji – 42.031,84 

zł; 
- w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) 

wydatkowano w roku 2007 – 200.265,87 zł, na:  
1. PROMOCJA MIASTA I GMINY STRZELIN W MEDIACH: 

 raz w miesiącu strona w tygodniku lokalnym „Słowo Regionu 
Strzelińskiego” pod hasłem „Kalejdoskop Gminy Strzelin” . 
Zamieszczane w niej były informacje dotyczące istotnych działań 
podejmowanych przez gminę; 

 godzinna audycja w Katolickim Radiu Rodzina na temat atrakcji 
miasta i gminy, imprez organizowanych przez lokalne władze i 
historii Strzelina. W audycji „na żywo” uczestniczył burmistrz, 
dyrektor Strzelińskiego Ośrodka Kultury oraz referent ds. promocji. 
Dla radiosłuchaczy zorganizowano konkurs, w którym nagrodami 
były materiały promocyjne miasta i gminy Strzelin; 

 kilkuminutowa relacja (połączona z zaproszeniem na imprezę) na 
antenie Katolickiego Radia Rodzina dotycząca dwudniowej imprezy 
w Strzelinie pt. „Lato ze Strzelcem”; 
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 tekst promocyjny w specjalnym wydaniu miesięcznika branżowego 
„Nieruchomości Plus”, który został przygotowany w związku z 
Dolnośląskim Forum Politycznym i Gospodarczym Fundacji 
Krzyżowa; 

 wywiad promujący miasto i gminę Strzelin z burmistrzem Jerzym 
Matusiakiem, zamieszczony w gazecie „Wrocławianin”; 

 obszerny artykuł w „Informacyjnym Obserwatorze Gospodarczym” 
poświęcony aspektom gospodarczo – ekonomicznym gminy 
Strzelin; 

 2 odcinki programu pt. „Spacerkiem po gminie” na antenie Telewizji 
Strzelin, poświęconego rozwojowi miasta i gminy; 

 prezentacja gminy Strzelin w katalogu wydanym z okazji 
Ogólnopolskich Targów Tour Salon, Gastro – Invest – Hotel, 
Adrenalina Poznań – Warszawa 2007 (tekst promocyjny i 2 
zdjęcia). 

2. PROMOCJA MIASTA I GMINY STRZELIN POPRZEZ MATERIAŁY 
DRUKOWANE ORAZ GADŻETY  

 opracowanie i wydanie folderu promocyjno – informacyjnego pt. 
Strzelin – przyjazna gmina” w trzech wersjach językowych: polski, 
niemiecki, angielski; 

 wydanie aktualnej mapy gminy Strzelin oraz planu miasta Strzelin wraz 
z częścią opisową poświęconą ciekawym miejscom, godnym 
odwiedzenia przez turystów; 

 wydanie dwóch kompletów pocztówek (10 sztuk w każdym komplecie). 
Jeden zestaw przedstawia Strzelin z lotu ptaka, a drugi to mix – zdjęcia 
archiwalne połączone ze współczesnymi; 

 zaprojektowanie i zamówienie nowych gadżetów promocyjnych: 
smycze z nadrukiem www.strzelin.pl i herbem miasta, 4 rodzaje 
breloków z herbem miasta, danymi gminy, zdjęciem Rotundy Św. 
Gotarda, t-shirty z herbem miasta, pamiątkowy medal Michała 
Archanioła – patrona Strzelina; 

 wydanie 5 rodzajów pocztówek z okazji Dni Strzelina 2007 r. 
Widokówki zawierają prace laureatów konkursu plastycznego pt. 
„Odbuduj ratusz”, który zorganizowała Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna; 

 zakup nagród dla laureatów konkursów oraz zawodów sportowych 
organizowanych przez szkoły i kluby sportowe na terenie gminy 
Strzelin, nad którymi patronat obejmował burmistrz Jerzy Matusiak. 

3. PROMOCJA MIASTA i GMINY POPRZEZ IMPREZY  
- organizacja wycieczki do Wrocławia, którą burmistrz zafundował dla 

najlepszych uczniów szkół podlegających władzom gminy Strzelin 
(impreza nagłośniona przez lokalne media); 

- organizacja „Strzelińskiej majówki” podczas Dnia Konstytucji 3 Maja. 
Impreza składała się z części artystycznej, w której nie zabrakło 
programu dla dzieci, występów lokalnych zespołów oraz koncertu 
zespołu bluesowego z Australii i kabaretu XXL (impreza organizowana 
wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Strzelinie i SOK-iem); 

- organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Przyjacielskie 
spotkania”. W programie konkursy dla dzieci, wybory małej miss, 
występ sekcji tańca nowoczesnego z MDK Śródmieście we Wrocławiu 
(współorganizacja SOK); 

http://www.strzelin.pl/
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- organizacja dwudniowej imprezy plenerowej pod hasłem „Lato ze 
Strzelcem”. W programie biesiada śląska, spektakl dla dzieci, koncert 
Magdy Femme ( współorganizacja Strzeliński Ośrodek Kultury); 

- organizacja Dożynek Gminnych 2007; 
- organizacja dwudniowego Święta Patrona Strzelina z koncertami 

gwiazd estrady, które przyciągnęły do parku miejskiego po kilka tysięcy 
osób – zespołów „Łzy” i „Sumptuastic” (współorganizacja SOK); 

- włączenie się do ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Polska biega”, której 
organizatorem jest między innymi „Gazeta Wyborcza. Bieg w Strzelinie 
odbył się 29 września (impreza organizowana wspólnie z OSiR i LZS). 

- organizacja imprezy dla dzieci ze szkół podstawowych szkół gminnych 
pt. „Mikołajki w Strzelinie”. Oprócz występów artystycznych zostały 
także zakupione 134 paczki ze słodyczami dla małych podopiecznych 
GOPS-u oraz strzelińskiego „Caritasu” 

Wszystkie w/w wydarzenia były pozytywnie opisywane w lokalnym tygodniku. 
Relacje z nich emitowano też na antenie Telewizji Strzelin                            
- w rozdziale 75095 (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 96.161,48 zł; 

1. na diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli, zwrot kosztów dojazdu, 
zwrot za  abonament telefoniczny – 74.056,48 zł, koniecznie sprawdzić? 

2. na składki na rzecz Związku Międzygminnego Ślęza – Oława – 22.105 zł. 
2) wydatki inwestycyjne: 
- komputeryzację UMiG  -  192.528,53 zł; 
-    remont kapitalny budynku UMiG  - 23.646,78 zł. 

 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochr. pr. 
  W wydatkach poniesionych w tym dziale w kwocie 39.869,00  zł (96,8 %  
w stosunku rocznym) finansowano n/w zadania zlecone : 
-   w rozdziale  75101 –(urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
     i ochrony prawa) – aktualizacja spisu wyborców – 3.636,00 zł, 
- w rozdziale 75109 (wybory do Sejmu i Senatu)  wydatkowano kwotę 

33.233,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów. 
 
Dział 752 – Obrona narodowa 
 W dziale tym w rozdziale 75212 (pozostałe wydatki obronne) 
wydatkowano w roku ubiegłym 1.080,00 zł, tj. 100 % planu rocznego na zadanie 
zlecone gminie tj. na materiały do obsługi  komisji poborowej i rejestracji 
przedpoborowych, szkolenie kursowe pracownika ds. obronnych. 
 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 
 Wydatkowana w tym dziale kwota  439.169,13 zł (98,5 % planu rocznego) 
przeznaczona była na sfinansowanie niżej wymienionych zadań: 
- w rozdziale 75405 (Komendy powiatowe Policji) kwota 7.326,98 zł (99,6%  
     planu) została wydatkowana na: 
1) wydatki bieżące kwotę 439.169,13 zł : 
- w rozdziale 75405 (Komendy Powiatowe Policji) na zakup: 

łącznie 7.326,98 zł, 
- w rozdziale 75412 ( Ochotnicze Straże Pożarne) na bieżące utrzymanie OSP w 

Gminie, w tym na: opłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-
gaśniczych: ilość akcji –127,ilość członków uczestniczących w akcjach – 400, 
zabezpieczenie imprez masowych, szkoleniach, ćwiczeniach bojowych 
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organizowanych przez PSP, zakup paliw, olejów, smarów, części zamiennych 
do 6 pojazdów pożarniczych, motopomp, pił spalinowych, agregatów 
prądotwórczych i innego sprzętu silnikowego, zakup umundurowania 
strażackiego, węży pożarniczych, zakup energii elektrycznej, usług 
remontowych- remont samochodu pożarniczego w OSP Nieszkowice, 
przeglądów technicznych  pojazdów pożarniczych, konserwacja syren w 
selektywnym wywoływaniu, szkolenia kursowe członków OSP, badania 
lekarskie członków OSP, organizacja gminnych zawodów sportowo- 
pożarniczych, obchody Dnia Strażaka, turniej wiedzy pożarniczej w szkołach, 
badania psychotechniczne kierowców pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie 
członków OSP, ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenie pojazdów 
pożarniczych wydatkowano łącznie 224.931,73  zł, tj. 94,9% planu; 

- w rozdziale 75414 (obrona cywilna)  kwota 31.762,53 zł (100% planu), w 
tym 1.000 zł na zadania zlecone,  została przeznaczona na zakup 
wyposażenia Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego, środków 
czystości do magazynów obrony cywilnej , agregatu prądotwórczego do 
Gminnego Centrum Reagowania, inwentaryzacja syren alarmowych na terenie 
miasta Strzelina, montaż selektywnego  alarmowania na terenie miasta, 
szkolenie kursowe pracownika ds. zarządzania kryzysowego; 

- w rozdziale 75416 ( straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej – 
150.957,61 zł (86,4% planu), tj. na wypłatę wynagrodzeń osobowych, 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego  oraz pochodnych od wynagrodzeń 
(117.297,04 zł), zakup umundurowania (18.250,15 zł),zakup usług 
remontowych (3.731,66 zł), badania lekarskie pracowników (1.018,17 zł), 
usługi pozostałe  (1.731,54  zł), usługi telefonii komórkowej (3.079,44 
zł),usługi telefonii stacjonarnej (779,91 zł),   delegacje służbowe (218,50 zł), 
składki za ubezpieczenie samochodu (682,00 zł),odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych (1.609,20 zł), szkolenia pracowników (2.560,00 zł). 

- w  rozdziale 75478 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych ) wydatkowano 
24.190,28  zł, tj. 94,9% planu,  które przeznaczono na: ekwiwalent dla 
członków OSP za udział w akcjach mających znamiona klęski żywiołowej lub 
działania nadzwyczajne,  zakup sprzętu do miejsko-gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego , zakup aparatów fotograficznych i laptopa z 
przeznaczeniem na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania 
Kryzysowego, zakup kosy spalinowej na wyposażenie gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego naprawa sprzętu znajdującego się w magazynie 
przeciwpowodziowym, usuwanie skutków ulewnych deszczy w miejscowości 
Kazanów, Dankowice, organizacja ćwiczeń z zakresu zarządzania 
kryzysowego. 

3) wydatki inwestycyjne: 
     W roku 2007 planowano rozpocząć zadania: Budowa remizy dla Ochotniczej  
     Straży Pożarnej w Nowolesiu – planowano wydatki w kwocie 10.000 zł,  
     z których nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż  
 
Dział 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  
                  jednostek  nie posiadających osobowości prawnej oraz    
                  wydatki  związane z ich poborem  
 W dziale tym w rozdziale 75647 (pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych) wydatkowano kwotę 171.205,32 zł , stanowiącą 91,9% 
zaplanowanych wydatków  na ten rok, którą przeznaczono na wypłatę prowizji 
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dla inkasentów i wynagrodzeń z tytułu umowy-zlecenia za roznoszenie nakazów 
płatniczych, upomnień, opłaty komorniczej, koszty postępowania egzekucyjnego. 

 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego 

W dziale tym w rozdziale 75702 (obsługa kredytów i pożyczek) 
wydatkowano kwotę 355.159,30 zł (93,4 % rocznego planu) na spłatę odsetek 
od pożyczek i kredytów udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu  i 
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Oddział w Wałbrzychu, Bank Zachodni 
WBK O/Strzelin, Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu i PKO BP Oddział we 
Wrocławiu. 
 
 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 
 Na zadania w zakresie  oświaty i wychowania  wydatkowano w roku 2007  
kwotę 12.968.207,19 zł, wynosząca 98,8% planu rocznego, która obejmowała 
finansowanie : 
- w rozdziale  80101(szkoły podstawowe) utrzymania bieżącego szkół 

podstawowych.  
Poniesione wydatki w kwocie  5.971.434,44 zł były realizowane przez  
5 jednostek: 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

które wydatkowały je  na: 
wypłatę wynagrodzeń, odpraw emerytalnych (135.434,94), nagród 
jubileuszowych (51.395,84),  zasiłków na zagospodarowanie (8.256,00) , wraz  
z pochodnymi wydatkowano łącznie kwotę 4.981.158,48 zł,  
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 321.972,00 zł,  
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym – 668.303,96 zł, 
przeznaczono  na: 
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich (95.430,81), 

zapomóg zdrowotnych 6.036,24) i zakup odzieży ochronnej łącznie – 
111.267,39 zł,  

- zakup materiałów kancelaryjnych, materiałów do remontów, w tym na 
centrum edukacyjne w Szkole Podstawowej w Nieszkowicach  opału, 
wyposażenia, środków czystości, prenumeratę czasopism, paliwa do kosiarek 
i inne drobne wydatki – 277.765,63 zł,  

- zakup pomocy naukowych, tj. map, filmów edukacyjnych i książek  – 
7.664,95zł,  

zakup energii elektrycznej (64.112,0), wody12.531,26)  i gazu (55.822,68) 
łącznie – 132.465,94 zł,  
zakup  usług remontowych, naprawa urządzeń  – 19.138,47 zł,  

 Nazwa szkoły 
Wydatki 
ogółem: 

W tym: 

Wynagrodz. z 
pochodnymi 

Odpisy na 
fundusz 
socjalny 

Pozostałe 
wydatki 
bieżące 

1 Szkoła Podstawowa Nr 4 2.099.288,82 1.801.641,58 124.431,00  173.216,24 

2 Szkoła Podstawowa Nr 5 1.964.851,68 1.696.408,22 94.430,00 174.013,46 

3 Szkoła Pod. w Białym 
Kościele 

 
692.344,52 

     
    534.344,97 

 
35.073,00 

 
122.926,55 

4 Szkoła  Podstawowa w 
Kuropatniku 

 
704.279,74 

 
567.614,08 

 
34.812,00 

 
101.853,66 

5 Szkoła Podstawowa w 
Nieszkowicach 

 
510.669,68 

 
381.149,63 

 
33.226,00 

 
96.294,05 

 Razem: 5.971.434,44 4.981.158,48 321.972,00 668.303,96 
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badania lekarskie – 5.927,24 zł,  
dozór mienia, opłata RTV, usługi pocztowe, usługi  kominiarskie, komunalne, 
pocztowe – 65.702,07 zł,  
opłata za usługi internetowe– 3.629,46 zł,  
opłata za usługi telefonii stacjonarnej – 14.187,30 zł, 
podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 8.3462,63 zł,  
różne opłaty i składki – ubezpieczenia – 1.370,00 zł, 
szkolenia pracowników – 1.141.20 zł, 
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych – 2.273,11 zł, 
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 17.428,47 zł. 
W ramach wydatków poniesionych na zakupy materiałów i usług wykonano 
między innymi : 

1. w Szkole Podstawowej Nr 4 : remont schodów zewnętrznych, zabudowano 
grzejniki, kupiono zestaw komputerowy do biblioteki szkolnej ,  

2. w Szkole Podstawowej Nr 5: zabudowano grzejniki , uzupełniono 
wyposażenie, 

3. w Szkole Podstawowej w Białym Kościele: zakupiono 45 stolików 
uczniowskich i 55 krzeseł, odkurzacz, 2 radiomagnetofony, urządzenie 
wielofunkcyjne, 

4. w Szkole Podstawowej w Nieszkowicach zostało utworzone Centrum 
Kształcenia na odległość, które zostało powołane w celu  ułatwienia 
uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności oraz kwalifikacji 
zawodowych w formach pozaszkolnych. Centrum Kształcenia jest 
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
budżetu państwa i jest realizowane w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytetu 2 Rozwój 
społeczeństwa oparty na wiedzy (Działanie 2.1). 

W poniesionych wydatkach bieżących w kwocie 5.971.434,44 zł wydatki na 
wynagrodzenia  wraz z odpisem za zakładowy fundusz socjalny  stanowiły  kwotę 
5.303.130,48 zł, tj. 88,81% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki związane z 
utrzymaniem  szkół stanowiły 11,19% wydatków bieżących. 
- na wydatki inwestycyjne w kwocie  72.824,48 zł, tj. na : 

1. zakup wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 5  
     w Strzelinie – 20.974,48 zł, 
2. promocję aktywnego trybu życia poprzez utworzenie strefy sportu i 

rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 21.960,00 zł, 
3. zagospodarowanie boisk sportowych w Szkole Podstawowej Nr 5 w 

Strzelinie – 29.890,00 zł, 
 
Koszt jednostkowy ucznia w szkołach podstawowych( łącznie z oddziałem 
przedszkolnym, tzw. „O”) przedstawia tabela: 

Lp. Treść 
Szkoła 

Podstawowa 
Nr 4 

Szkoła 
Podstawowa 

Nr 5 

Szkoła 
Podstaw. 
W Białym 
Kościele 

Szkoła 
Podstaw. W 
Kuropatniku 

Szkoła 
Podstaw w 
Nieszkowi- 

cach 

1 Liczba uczniów 
(średnio ważona) 

574 498,67 86,33 137,67 90,33 

2 Liczba oddziałów 
(średnio ważona) 

21,66 20,67 7 7 7 

3 Wydatki bieżące 
(bez remontów) 

2.111.480 1.964.852 692.345 704.280 510.670 

4 Koszt jednostkowy 
na ucznia 

3.678,50 3.941 
 

8.020 5116 5.653 
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5 Koszt jednostkowy 
na oddział 

97.483 95.058 98.907 100.612 72.953 

 
-   w rozdziale 80103 (oddziały w szkołach podstawowych) - na finansowanie  
      oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano  
      227.829,52 zł, tj 100,0 %    planu rocznego; wydatki te obejmowały  
      wynagrodzenia i pochodne. Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach  
      przedstawia się poniższe zestawienie: 
   

Lp. Szkoła 
Wydatki 
razem: 

w tym: 
wynagrodzenia i 
pochodne 

1 Szkoła Podstawowa Nr 5 110.801,02 110.801,02 

2 
Szkoła Podstawowa w 
Białym Kościele 

39.097,31 35.866,84 

3 
Szkoła Podstawowa w 
Kuropatniku 

48.122,81 44.447,30 

4 
Szkoła Podstawowa w 
Nieszkowicach 

29.808,38 27.556,18 

 Razem: 227.829,52 218.671,34 

 

-   w rozdziale 80104 (przedszkola) wydatki w roku sprawozdawczym w kwocie  
     1.694.229,49 zł obejmowały:  
- wydatki bieżące  w kwocie 1.694.083,09 zł, w tym: 
1.dotacje dla niepublicznego przedszkola „Bajka” – 288.929,40 zł; do  
   przedszkola w roku 2007 uczęszczało średniomiesięcznie 80 dzieci, dotacja  
   na jedno dziecko wynosiła miesięcznie 298,99 zł,  
2.utrzymanie Przedszkola Miejskiego - 1.405.153,69 zł, w tym na:  
   zapomogę zdrowotną – 700,00 zł,  
   odzież ochronną, ekwiwalenty  – 2.007,01 zł,  
   wynagrodzenia osobowe, dodatkowe  wynagrodzenie roczne, nagrody  
   jubileuszowe (21.423,53) wraz z pochodnymi–1.218.342,91 zł,  
   odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.255,00 zł,  
   pozostałe wydatki  rzeczowe, tj. na: 
   zakup materiałów i wyposażenia -  artykułów kancelaryjnych, materiałów do  
   remontu, środków czystości – 31.428,93 zł, 
   zakup książek i pomocy naukowych – 2.513,89 zł,  
   zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 47.670,38 zł,    
   naprawa urządzeń i drobne  remonty – 5.220,76 zł, 
    zakup usług medycznych – 3.182,00 zł, 
    dozór mienia, usługi kominiarskich, komunalne i pocztowe – 13.442,49 zł, 
    usługi Internetowe -  1.119,96  zł,  
    zakup usług telefonii komórkowej – 718,27 zł, 
    zakup usług telefonii stacjonarnej – 4.600,57 zł, 
   koszty delegacji służbowych – 814,58 zł, 
   szkolenie pracowników – 760,00 zł, zakup materiałów papierniczych do  
   sprzętu  drukarskiego i ksera – 438,63 zł, akcesoria komputerowe – 938,31 zł. 
   W  2007 roku w Przedszkolu Miejskim w ramach remontów wymieniono  
   instalację wody zimnej w budynku przy ulicy Piłsudskiego , uszczelnienie  
   instalacji gazowej, naprawę ksera, sprzętu monitorującego oraz wykonano  
   ocenę stanu technicznego budynku; 
- wydatki inwestycyjne : 

1. budowę placówki oświatowo -wychowawczej przy ul. Piłsudskiego w 
Strzelinie – 146,40 zł, 
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- w rozdziale 80105 ( przedszkola specjalne) przekazano dotację dla 319 dzieci 
w kwocie 166.416,80 zł dla Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez 
Stowarzyszenie „Św. Celestyna” w Mikoszowie, dotacja na 1 dziecko wynosiła 
1.103,48 zł; 

- w rozdziale 80110 (gimnazja) wydatki wyniosły kwotę 3.547.034,12 zł  
     i przeznaczone były na bieżące utrzymanie, w tym na:  

1) dotację dla gimnazjum SLAVIA – 88.002,52 zł; w roku 2007 przekazywano     
dotację  dla  319 dzieci, kwota dotacji na 1 dziecko wynosiła 275,87 zł, 
 

     2) bieżące utrzymanie gimnazjum – 3.459.031,60zł, z tego dla: 

Lp Nazwa szkoły 
Wydatki 
ogółem: 

W tym: 

 
wynagrodzenia z 

pochodnymi 

Odpisy 
na 

fundusz 
socjalny 

Pozostałe 
wydatki 
bieżące 

 
1 
 

1 
Gimnazjum Nr 1 

 
1.006.297,15 866.289,68 44.395 95.612,47 

2 
Gimnazjum Nr 2 

 
2.173.559,13 1.830.264,51 115.538 227.756,62 

3 
Gimnazjum w 

Kuropatniku 
279.175,32 

 
218.602,72 

 

 
11.180 

 

49.392,60 

 Razem: 
3.459.031,60 

 
2.915.156,91 171.113 372.761,69 

 
- Wydatki te przeznaczone były na wypłatę:  

- wynagrodzenia, nagród jubileuszowych (27.451,76),odpraw 
emerytalnych (60.138,42), zasiłków na zagospodarowanie (2.888,00)   
wraz z pochodnymi – 2.915.156,91zł,  

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 171.113 zł, 
na pozostałe wydatki w kwocie 372.761,69 zł, to jest na :  

- zakup odzieży ochronnej, wypłatę zapomóg zdrowotnych , ekwiwalentu 
za pranie odzieży – 18.954,95 zł,   

- zakup materiałów do  drobnych remontów, środków czystości,  
         artykułów kancelaryjnych, opał, paliwa, sprzętu, wyposażenia –    
         98.265,33 zł,  

- zakup pomocy naukowych i książek – 2.301,15 zł,  
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody  i gazu – 128.384,30 zł,  
- usługi remontowe i naprawa urządzeń –28.200,05 zł,  
- usługi medyczne – 5.271,76 zł, 
- dozór  mienia, opłata RTV, telefony, usługi drobne, usługi  

kominiarskie, komunalne, usługi pocztowe, dzierżawa ksera – 
53.932,99 zł,  

- usługi internetowe – 2.042,84 zł,  
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej– 11.971,83 zł, 
- podróże służbowe krajowe   i zagraniczne 5.586,08 zł, 
- składki na ubezpieczenia – 448,00 zł, 
- szkolenia pracowników – 4.795,60 zł,  
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, ksera – 1.012,32 zł, 
- akcesoria komputerowe – 11.594,29 zł. 

W poniesionych wydatkach bieżących w kwocie 3.459.031,60 zł wydatki na 
wynagrodzenia  wraz z odpisem za zakładowy fundusz socjalny  stanowiły  
kwotę 3.086.269,91 zł, tj. 89,2% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki 
związane z utrzymaniem  szkół stanowiły 10,8% wydatków bieżących. 
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    W roku 2007: 
- w Gimnazjum Nr 1 wykonano m.in. prace remontowo-dekarskie, roboty 

naprawcze pokrycia dachowego oraz obróbek dacharskiech, wymianę rur 
spustowych,  wykonano remont instalacji sieci komputerowej oraz 
przyłącza komputerowego, zakupiono wyposażenie w postaci biurek 
uczniowskich, biurka nauczycielskiego i foteli biurowych do pracowni 
komputerowej.  

- W Gimnazjum Nr 2 m.in. zakupiono kosiarkę spalinową, przeprowadzono 
roboty elektryczne, wymieniono pompy w kotłowni, opracowano 
ekspertyzę dotyczącą dachu na sali sportowej. 

     Koszt jednostkowy ucznia (bez remontów) wynosi: 
  

Lp. Treść 
Gimnazjum 

Nr 1 
Gimnazjum Nr 

2 

Gimnazjum  
w 

Kuropatniku 

1 Liczba uczniów (średnio 
ważona) 

206,67 491,33 82,33 

2 Liczba oddziałów (średnio 
ważona) 

8 17 3 

3 Wydatki bieżące (bez 
remontów) 

992.498 2.173.560 279.176 

4 Koszt jednostkowy 
 na ucznia 

4.803 4.424 
 

3.391 

5 Koszt jednostkowy na 
oddział 

124.063 127.856 93.059 

        

wydatki inwestycyjne w kwocie 18.773,36 zł przeznaczono na:  
1. wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym  

                  Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie – 473,36 zł, 
2. promocję profilaktyki zdrowia poprzez zagospodarowanie obiektów  

sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie – 18.300,-zł, 
- w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół)  poniesione wydatki  
     w omawianym okresie  wyniosły kwotę 707.361,54 zł, zostały wykonane  
     w 100,0 % i  przeznaczone były  między innymi na:  

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi –146.180,61 
zł, 

- zakup materiałów i wyposażenia  -    w tym:  zakup oleju napędowego  
             194.415,70 zł, materiałów do remontów autobusów–29.766,90 zł,  

     wyposażenia – 9.113,53 zł, środków czystości –975,82 zł, pozostałe –  
     2.325,33 zł, 
- remonty autobusów – 20.345,03 zł,  
- energia elektryczna – 640,04zł, 
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół  –  

              95.109,26 zł, 
- wynajem autobusu do dowozu   uczniów – 114.303,10 zł, 
- opłata środowiskowa – 2.505,00 zł,  
- przegląd  autobusów-1.902,52 zł,  
- drobne usługi – 2.403,40 zł, 
- dowóz uczniów do przedszkola specjalnego prowadzonego przez   

Stowarzyszenie  „Św. Celestyna” w Mikoszowie – 74.054,51 zł,  
- pozostałe wydatki to: usługi telefoniczne telefonii komórkowej -  

1.973,85 zł,  odzież ochronna i ekwiwalenty – 919,98 zł, ubezpieczenie 
autobusów – 5.012,00  zł,delegacje – 1.371,00 zł,  

- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 2.816,00  zł;   
     Autobusy szkolne dowożą dziennie 1067 uczniów. Przejechane odległości  
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     autobusami wynajętymi do dowożenia wynoszą 87 945 km , natomiast           
     autobusami Gminy – 166 147 km. Autobusy gminne zapewniają pełna opiekę  
     i bezpieczeństwo przewożonym uczniom. W tym celu zostały zatrudnione 4  
     osoby (studenci) na umowę – zlecenie, które pełnią rolę opiekunów  
     dowożonych uczniów. Dbałość kierowców o stan techniczny pojazdów, częste  
     przeglądy i bieżące naprawy gwarantują bezpieczeństwo. 
     Do zadań gminy należy również dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły  
     przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie. Zadanie to realizuje  
     przewoźnik wyłoniony w drodze przetargu. Przewoźnik również zapewnia  
     opiekę dzieciom niepełnosprawnym. 
     W dalszym ciągu sukcesywnie czyni się starania w kierunku obniżania  
     kosztów utrzymania taboru samochodowego. W tym celu prowadzone są  
     prace przygotowujące pomieszczenie garażowo-warsztatowe przy ul.  
     Floriana do wykonywania bieżących prac obsługowo – remontowych  
     w autobusach szkolnych.  
- w rozdziale 80114 (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół) wydatki na 

utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej  wynosiły kwotę 403.367,35 zł, tj.100% 
planu, w tym  na: 

1. bieżące utrzymanie – 398.277,35 zł; tj. na:  
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z 

pochodnymi – 330.813,47 zł,  
- wydatki na artykuły kancelaryjne i komputerowe, materiały do 

drobnego remontu, zakup sprzętu  – 5.465,96 zł,  
- zakup książek - 158,51 zł,    
- naprawa urządzeń – 250,00 zł, usługi medyczne – 513,00zł,  
- prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe–19.078,80 zł,  
- usługi internetowe -1.378,60 zł,  
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – 2.429,63 zł,  
- opłaty za  usługi telefonii stacjonarnej – 4.455,71 zł,  
- podróże służbowe krajowe – 3.163,23 zł,  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.010 zł, 

szkolenia pracowników – 733,00 zł,  
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1.107,50 zł, 
-  zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji–13.707,44 zł; 

2. wydatki inwestycyjne – 5.090,00  zł  na zakup  komputera do gabinetu 
dyrektora. 

- w rozdziale 80146 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) wydatkowano  
   kwotę 31.339,70 zł,tj.98,3% planu po zmianach. Wydatki te, przeznaczone na    
   szkolenia, kursy, konferencje, warsztaty jak również pokrycie kosztów dojazdu  
   na dokształcanie, w niżej wymienionych szkołach przedstawiają się     
   następująco: 
   -   w Szkole Podstawowe Nr 4 w Strzelinie wydatkowano –5.318,43 zł,  
   -   w Szkole Podstawowej Nr w Strzelinie – 6.250,01 zł,  
   -   w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 1.799,30 zł,  
   -   w Zespole Szkół w Kuropatniku – 3.509,77 zł,  
   -   w Szkole Podstawowej w  Nieszkowicach – 1.130,00 zł,  
   -   w Przedszkolu Miejskim – 4.479,25 zł,  
   -   w Gimnazjum  Nr 1 – 771,98 zł,  
   -   w Gimnazjum Nr 2 – 8.080,96 zł. 
- w rozdziale 80195 (pozostała działalność) – wydatkowano kwotę  
   127.596,39 zł, tj. 97,2 % planu, na : 
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   wydatki bieżące – kwotę 102.347,27 zł, na: 
   1) dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o   
        pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do    
        wykonywania określonej pracy –  83.574,56 zł, 
   2)  dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkół podstawowych i gimnazjów  
        położonych na terenach wiejskich – 1.656,00 zł, 
   3)  koszty przyjęcia delegacji zagranicznej w ramach współpracy polsko- 
         niemiecko- czeskiej programu SOCRATES- 17.116,71 zł, 
   wydatki inwestycyjne – kwotę 25.249,12 zł, na: 
   1) monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych – 25.249,12 zł. 
        W związku z wprowadzeniem rządowego programu wspierania w latach  
        2007-2009 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych  
        warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach  
        Gmina Strzelin wzięła udział w programie „monitoring wizyjny”. Koszt  
        całego przedsięwzięcia w wysokości 25.249,12 zł został pokryty w 80%  
        dotacją , a pozostałe 20% pokryto z budżetu Gminy. Programem objęto 3  
        szkoły (Gimnazjum Nr 2 Szkołę Podstawową Nr 4 i Szkołę Podstawową  
        Nr 5. 
  
    
Dział  851 -   Ochrona  zdrowia 
     Na planowane w tym dziale zadania wydatkowano kwotę 838.135,86 zł 
(95,4%), którą przeznaczono na sfinansowanie: 

- w rozdziale 85111(szpitale ogólne) pomocy finansowej dla Szpitala     
   Powiatowego w Strzelinie wydatkowano 450.000 zł na: 

1) zakup leków, krwi i  pochodnych oraz artykułów medycznych – 150.000 zł, 
2) zakup – 300.000 zł, 

- w rozdziale  85121 (lecznictwo ambulatoryjne) wydatkowano kwotę 
74.789,13 zł, tj. 83,1% planu na dofinansowanie  

- w rozdziale 85153 (zwalczanie narkomanii) sfinansowanie Programu 
Zwalczania Narkomanii wydatkowano łącznie 121.345,00 zł, tj.100,0% planu 
na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego – 69.820 zł, w 
tym dla: 

1) Strzelińskie Stowarzyszenie Promienie 34.000 zł, 
2) Strzelińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych – 19.000 zł, 
3) KS Strzelec – 7.150 zł, 
4) KS Quick-Mix – 9.670 zł 

     oraz na realizację programów – 51.525 zł: 
1) Świetlica Środowiskowa GOPS-u – 35.000 zł, 
2) Zespół Szkół Ogólnokształcących -  3.000 zł, 
3) ZSP Nr 1 w Strzelinie , ul. Staszica – 3.000 zł, 
4) Polski Związek Wędkarski – 2.000 zł, 
5) OSiR Strzelin – 8.525 zł; 

- w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
wydatkowano kwotę 188.848,73 zł, tj. 88,4 % planu rocznego na: dotacje dla 
stowarzyszeń sportowych i organizacji pożytku publicznego – 53.655 zł, 
wypłacenie diet członkom Komisji ds. p/działania alkoholizmowi – 19.695,48 
zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.908,52 zł, zakup pomocy 
dydaktycznych i książek – 531,49 zł, na realizację programów 
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profilaktycznych, prowadzenie grup wsparcia – 56.309,99 zł, szkoleń – 
2.130,00 zł, podróże służbowe krajowe - 618,25 zł,  

Świetlica Środowiskowa działająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej   
otrzymała łącznie dotację w kwocie 50.000 zł. Kwota ta została wykorzystana na:  
wynagrodzenia wychowawców wraz z pochodnymi – 30.854,56 zł, opłaty za 
media (c o., woda, śmieci) – 9.223,33 zł, ubezpieczenie pomieszczeń – 846,00 
zł, podatek od nieruchomości – 932,00 zł, zakup materiałów kancelaryjnych, 
gier, wynajem autokaru na wycieczkę do ZOO, zakup biletów wstępu, 
monitoring, prowizje bankowe – 8.144, 11 zł. Świetlica Środowiskowa czynna 
jest od poniedziałku do piątku od godziny 14-tej do 19-tej.Do Świetlicy w 2007 
było zapisanych 30 osób, a na dzień 31 grudnia obecnych było 26 osób. 
Uczestnicy Świetlicy pochodzą  z rodzin, w których występują problemy związane 
z nadużywaniem alkoholu, dzieci w domach nie mają miejsca do nauki, sprawiają 
problemy wychowawcze.    
                               
 
Dział 852  -  Pomoc społeczna 

Wydatkowana w tym dziale kwota  zł 10.018.809,60 zł, tj. 100,0 % planu 
rocznego przeznaczona była na: 
- w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej)wykazane  wydatki w kwocie 

226.302,00 zł związane są z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców 
gminy w domach pomocy społecznej. Osoba wymagająca całodobowej opieki 
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie 
funkcjonować w życiu codziennym, której nie można zapewnić niezbędnej 
pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w 
domu pomocy społecznej. Kierowanie do domu pomocy społecznej i 
ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, jest 
zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W roku 2007 pomoc 
w postaci umieszczenia w domu pomocy społecznej przyznano decyzją dla 20 
osób (liczba świadczeń 190).  

- w rozdziale 85203 (ośrodki wsparcia) utrzymanie Domu Dziennego Pobytu– 
94.006,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na:  

o wypłatę odprawy emerytalnej – 13.236 zł,  
o wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej – 417 zł,  
o wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego i wynagrodzeń z tytułu umowy-zlecenia – 55.600 zł, 
o  pochodnych od wynagrodzeń – 9.730 zł,   
o zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, prasa, tablica 

korkowa, chłodziarka, wieża, książka-album, materiały biurowe – 
3.851 zł,  

o regulowanie należności za usługi: energię, gaz, czynsz, zwalczanie 
szkodników, media, prowizję bankową, centralne ogrzewanie – 
7.886 zł,  

o usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1.757 zł, 
o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych–1.529 zł.  

Dom Dziennego Pobytu w Strzelinie jest placówką wielofunkcyjną, gdyż 
zaspakajane SA w nim potrzeby różnych grup społecznych. W DDP maja miejsce 
spotkania Klubu Seniora, na których ludzie starsi śpiewają, oglądają zdjęcia z 
wycieczek i zabaw tanecznych. Prowadzą dyskusje na różne tematy. Placówka ta 
jest też miejscem, w którym opiekunki domowe pobierają obiady dla chorych 
podopiecznych. Wydawane są również obiady dla dzieci z Gimnazjum Nr 1.  
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Podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy własnym staraniem 
nie mogą sami przygotować posiłków otrzymują gorącą zupę i chleb.    
-   w rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia    
    emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  społecznego) kwota 5.850.000 zł   
    została wykorzystana na: 
1. Świadczenia 
          Na realizację pomocy w postaci świadczeń rodzinnych wykorzystano  –  
    5.602.280 zł, w tym na: 
        - świadczenia                - 5.146.789 zł, 
        - zaliczki alimentacyjne  -    455.491 zł. 
    Przyznano i wypłacono: 

1) 27748 zasiłków rodzinnych na kwotę                       - 1.682.661 zł, 
2) 12628 dodatków3 do zasiłków rodzinnych na kwotę  - 1.371.101 zł, 
3) 10563 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę                - 1.616.139 zł, 
4) 675 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę                 -    282.888 zł, 
5) 194 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka  
                                                                    na kwotę  – 194.000 zł ,                  
6) 1964 zaliczek alimentacyjnych na kwotę                   -    455.491 zł. 
Liczba osób pobierających świadczenia rodzinne wynosi 1846.                      

2.Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
     Na utrzymanie ośrodka w związku z realizacją pomocy w postaci   
   świadczeń rodzinnych w roku 2007 przeznaczono kwotę 174.720 zł, która  
   została wykorzystana na:   
     - wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe  wynagrodzenie rocznego  
        oraz z tytułu umowy – zlecenia wraz z pochodnymi – 126.311 zł, 
     - zakup materiałów biurowych  – 6.642 zł, 
     - uregulowanie należności za energię – 1.924 zł, 
     - uregulowanie należności za telefon, media (woda, centralne ogrzewanie,  
        śmieci, przesyłki pocztowe, porta, monitoring) – 27.627 zł, 
     - Internet, regulowanie należności za telefon, opłaty za media – 4.432 zł, 
     - podróże służbowe – 117 zł, 
     - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.057 zł, 
     - szkolenia pracowników – 2.250 zł, 
     - zakup akcesoriów komputerowych – 2.360 zł. 
3. Składki na emerytalno - rentowe 
     Za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego odprowadzane są  
     Składki  emerytalno-rentowe. W roku 2007  liczba świadczeń wynosi 561 na  
     kwotę 73.000 zł. 
    Jest to  w całości zadanie zlecone gminie.  
- w rozdziale 85213 (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne) kwota 46.000  zł została wykorzystana na świadczenie 
pomocy w postaci odprowadzania składek na obowiązkowe ubezpieczenie 
zdrowotne. Za osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego 
tytułu, a uprawnione do zasiłku stałego lub świadczenia pielęgnacyjnego 
zachodzi konieczność opłacania składek zdrowotnych. 

     W roku sprawozdawczym za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy  
     społecznej odprowadzono 1186 składek na łączną kwotę 36.390 zł. Natomiast  
     za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzono 255  
     składek na kwotę 9.610 zł. 
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- w rozdziale 85214 (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe) wypłacono świadczeń na kwotę 1.323.000,00 zł,         
w tym:  
1) na zadania zlecone gminie w tym zakresie – 457.000 zł, które    
    przeznaczono na wypłatę: zasiłków stałych dla 169 osób w tym: 

                       -  samotnie gospodarujących 101 osób, którym wypłacono zasiłki  
                           stałe na kwotę  341.147 zł, 
                       -   pozostających w rodzinie - 68 osób, na kwotę 109.853 zł. 

2)  na realizację świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych, na  
     zaspakajanie różnych potrzeb życiowych dla rodzin najuboższych,  
     wydatkowano  w omawianym okresie 866.000 zł, z tego na:  
                  wypłaty zasiłków okresowych – 466.000 zł   
                  zasiłków celowych – 400.000 zł. 
W celu zabezpieczenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany 
zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na 
pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, 
odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i 
napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.  

1) Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwała    
     chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymanie lub nabycia  
     uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Na  
     realizację tej formy pomocy Gmina   otrzymała dotację. W roku 2007 kwota  
     466.000 zł została wykorzystana z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków  
     okresowych dla 514 rodzin ( liczba osób w rodzinach 1570) 

- powodu bezrobocia  488 razy na kwotę  - 449.743 zł 
- długotrwałej choroby 19 razy  na kwotę  -    5.433 zł, 
- niepełnosprawności 37 razy  na kwotę    -   10.1824 zł. 

2) Na realizację pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych wykorzystano  
    kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na: 
    -  zakup żywności (1354  świadczenia )                                      - 98.975 zł, 
    -  zakup odzieży i obuwia (392 świadczenia)                              -  34.340 zł, 
    -  zakup leków i leczenie (479 świadczenia)                                -  37.508 zł, 
    -  zakup opału (423 świadczenia)                                               -  81.403 zł, 
    - zapewnienie schronienia dla bezdomnych (6 świadczeń)            -   1.288 zł, 
    - sprawienie pogrzebu                                                               -   3.310 zł, 
    - zakup podręczników i przyborów szkolnych (130 świadczeń)      -  12.510 zł,  
    - zakup środków czystości (659 świadczeń)                                 -  24.130 zł, 
    - uregulowanie wydatków związanych z zapłatą należności za 
      utrzymanie mieszkania (93 świadczenia – gaz, energia, itp.)       -   5.305 zł, 
    - remonty mieszkań – malowanie ( 27 świadczeń)                        - 2.380 zł, 
    - dofinansowanie pobytu w hotelu OSiR w Strzelinie osób 
       bezdomnych  (31 świadczeń)                                                   - 2.568 zł, 
    - dofinansowanie pobytu dzieci na kolonii (13 świadczeń)              -    900 zł, 
    - dofinansowanie wydatków związanych z wydaniem dowodu 
       osobistego (56 świadczeń)                                                       - 2.550 zł, 
    - zasiłki celowe specjalne na dofinansowanie zakupu leków, 
       leczenia i dojazdy do placówek zdrowia (403 świadczenia)        - 44.390 zł, 
    - zasiłki celowe z przeznaczeniem na zaspokojenie bieżących  
       potrzeb ( żywność, odzież, pobyt w ośrodku interwencji  
       kryzysowej, podręczniki, leki i leczenie, wyrobienie dowodu  
       osobistego 555 świadczeń)                                                    -  48.443 zł. 
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Ogółem w ramach zadań własnych liczba osób, którym przyznano decyzją 
świadczenia wynosi 1039, liczba rodzin 715, liczba osób w rodzinach 1954. 
- w rozdziale  85215 (dodatki mieszkaniowe) na realizację tego zadania  
  wydatkowano w  ubiegłym roku 990.000 zł. Z tego dla użytkowników lokali  
  mieszkalnych: 

 -tworzących mieszkaniowy zasób gminny                - 361.011 zł, 
 -lokali spółdzielczych                                              -182.433 zł, 
 -innych (wspólnoty)                                               -445.556 zł. 

  Ogółem liczba dodatków mieszkaniowych wynosi 5840. Z tego:  
           użytkowników lokali tworzących  zasób  gminny  - 2140 
           lokali spółdzielczych                                          -  1115 
           pozostałych                                                      -  2585 
- w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) utrzymanie Gminnego Ośrodka    
   Pomocy Społecznej w Strzelinie 881.033 zł. 
   Dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy  
   wyniosła w roku 20067  311.747 zł. 
   Środki te przeznaczono na: 
   -   utrzymanie  bieżące – 871.033 zł, z tego na: 

o wypłatę 2 odpraw emerytalnych – 33.419 zł,  
o wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 

pracowników wraz z pochodnymi – 757.944 zł,  
o zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, części 

do komputerów, listwy zasilające, środki czystości, druki, tonery, 
środki BHP) – 9.276 zł,  

o zakup energii 8.498 zł,  
o usługi – konserwacja telefonu, kopiarki, rozmowy telefoniczne, 

przesyłki pocztowe, porto, czynsz, badania lekarskie, szkolenia, 
prowizje bankowe, centralne ogrzewanie – 21.063 zł,  

o należności za Internet – 1.620 zł,  
o opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 5.757 zł,  
o podatek od nieruchomości – 3.387 zł,   
o przejazdy służbowe pracowników – 3.003 zł,  
o ubezpieczenie środków trwałych – 2.000 zł,  
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.196  zł, 
o  zakup materiałów papierniczych – 2.700 zł,  
o zakup programów i licencji do komputerów – 2.561 zł; 

   -  wydatki inwestycyjne –10.000 zł, na zakup:  3 zestawy komputerowe    
        dla potrzeb GOPS-u.  
- w rozdziale 85228 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), na 

które wydatkowano 288.505 zł, w tym na zadania zlecone 11.000 zł.   
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w 
formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi 
opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze  mogą być przyznane 
również osobie, która wymaga pomocy innych, a rodzina takiej pomocy 
zapewnić nie może. Pomoc w postaci usług opiekuńczych jest świadczona 
przez opiekunki domowe zatrudnione na umowę o pracę lub umowy zlecenia. 
W roku 2007 wydatki związane ze świadczeniem pomocy w postaci usług 
wynoszą 288.505 zł. Środki te przeznaczono na: wypłatę wynagrodzeń 
osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, opłaty 
pocztowe, badania lekarskie, umowy- zlecenia, usługi telefoniczne podróże 
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służbowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2007 z 
pomoc w postaci usług opiekuńczych świadczona była dla 93 osób, liczba 
przepracowanych godzin wynosiła 21038 Na dzień 31 grudnia ub. roku  
zatrudnionych było 13 opiekunek domowych. Od podopiecznych  za usługi 
pobrano 38.798,64 zł.  
Natomiast z pomocy w postaci usług specjalistycznych korzystało 4 dzieci z 
autyzmem. Świadczenia były realizowane przez pedagogów w  zakresie 
edukacji zdrowotno – ruchowej, edukacji logopedycznej, zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych. Odpłatność za świadczoną pomoc w postaci usług 
opiekuńczych specjalistycznych  wyniosła w roku 2007 – 522,41 zł. 

-   w rozdziale 85295 (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 319.963,60 zł,  
     na pomoc w postaci dożywiania, realizowaną w ramach programu „Pomoc   
     państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc była świadczona w postaci zasiłków  
     celowych i pomocy w postaci zakupu posiłków.  
     Zasiłek celowy na zakup żywności lub posiłków przyznano 463 osobom,  
     w tym 208 mieszkańcom wsi. Udzielono 1963 świadczeń na kwotę   
     117.780 zł. Pomocą w postaci posiłków objęto 559 osób, 307 rodzin, liczba  
     osób w rodzinie wynosiła 1179, a koszt poniesionych wydatków wynosił  
     202.120 zł. 
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie  w warunkach 
odpowiadających godności człowieka.  
Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie takich działań, które 
doprowadzą osoby i rodziny do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze 
środowiskiem.  
Prawo do świadczeń pomocy społecznej mają osoby samotnie gospodarujące, 
których dochód nie przekracza kwoty 477 zł oraz osoby w rodzinie, w których 
dochód  na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł.  
W roku 2007 1682 osobom przyznano decyzją świadczenia pomocy społecznej , 
liczba osób w rodzinie wynosiła 2228, a liczba rodzin 832. 
Głównymi powodami przyznania pomocy społecznej było: 

1) bezdomność – 16,  
2) potrzeba ochrony macierzyństwa – 30, 
3) bezrobocie - 608  
4) niepełnosprawność – 259, 
5)  długotrwała lub ciężka choroba – 255,  
6)  bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 74. 

 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
      Z działu tego  wydatkowano 247.915,00 zł, co stanowiło 97,7 % kwoty 
wydatków planowanych na 2007r. na sfinansowanie : 
- w rozdziale 85305 (żłobki) dotacji dla niepublicznego żłobka „Bajka” w kwocie  
  207.915 zł.  W roku 2007 uczęszczało do Żłobka średnio miesięcznie - 42   
  dzieci. Za pobyt jednego dziecka w żłobku gmina przekazywała miesięcznie   
  415 zł dotacji. 
- w rozdziale 85311(rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)  
  przekazano dotację w kwocie 40.000 zł dla organizacji pożytku publicznego  
  na realizację programu  w zakresie propagowania zdrowego stylu życia,  
  organizacja imprez, zawodów i konkursów ze szczególnym uwzględnieniem    
  osób niepełnosprawnych oraz  wymagających  szczególnej troski,       
  najuboższych. 
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Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
     Z działu tego wydatkowano kwotę 987.590,27  zł – 99,3 % planu rocznego na 
sfinansowanie : 
-  w rozdziale 85401(świetlice szkolne) kwota 471.389,83 zł przeznaczona była  
    wyłącznie na wydatki płacowe, wraz z pochodnymi dla nauczycieli,  
    pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w świetlicach szkolnych.  
    Na utrzymanie świetlic w poszczególnych szkołach wydatkowano w 2007roku : 

1) Gimnazjum Nr 2  - 90.965,59 zł, 
2) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 142.945,17 zł, 
3) Szkoła Podstawowa Nr 5 – 94.445,07 zł, 
4) Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 41.361,48 zł, 
5) Zespół Szkół w Kuropatniku – 66.262,20 zł, 
6) Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach – 35.410,32 zł. 

- w rozdziale 85404 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na program  
   realizowany przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie   
   wydatkowano 137.216,00 zł dla 596 dzieci, średnio miesięcznie  50 dzieci,     
   dotacja na 1 dziecko wynosiła 231,73 zł 
- w rozdziale 85415 (pomoc materialna dla uczniów) kwota 378.984,44 zł, która   
  stanowiła 98,1 % rocznego planu przeznaczona była na: 
     1) stypendia naukowe i sportowe  

     w Gimnazjum Nr 1 – 10.499,84 zł, 
      w Gimnazjum Nr 2 – 30.998,60 zł, 
      w Gimnazjum w Kuropatniku – 162,00 zł, 
      w Gimnazjum Slavia – 1.394,00 zł, 
2)  stypendia  w ramach programu romskiego – 4.400,00 zł,  
3) wypłacono stypendia socjalne przeznaczone na podniesienie bazy  
    edukacyjnej  354 uczniom z rodzin najuboższym i 2 zasiłki losowe  
    w łącznej  kwocie 282.470 zł, 
4) zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  
     - 41.690,00 zł, kwota ta pochodziła z dotacji z budżetu państwa.  

 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska  
     Z  działu tego wydatkowano kwotę 2.200.839,67 zł, tj. 96,9% w stosunku do 
planu rocznego na sfinansowanie: 
- w rozdziale 90001(gospodarka ściekowa i ochrona wód ) wydatkowano 

293.721,06 zł, tj. 84,0% , w tym na: 
wydatki bieżące – 1.046,00 zł, (95,1%) na: 
na  inwestycje kwotę 292.675,06 zł  na realizację niżej wymienionych 
zadań: 
Budowę wodociągu dla miejscowości Ulica. 

-   w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) wydatkowano kwotę 35.485,82 zł,   
     tj.99,59 % planu rocznego, na wydatki bieżące: 

na edukację ekologiczną , tj. na zakup zestawów higienicznych do sprzątania 
po psach oraz zakup i montaż pojemników „Asik”, zakup worków i rękawic 
oraz transport odpadów zebranych podczas  akcji „sprzątanie świata”, zakup 
nagród dla dzieci biorących udział w edukacji ekologicznej , wykonanie ulotek, 
naklejek, planów lekcji i zakładek do książek oraz  wydruk artykułów  o 
tematyce ekologicznej. Przeprowadzono  selektywną zbiórkę odpadów na 
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terenie miasta i gminy Strzelin oraz deratyzację terenów gminnych w rejonie 
Rynku w Strzelinie. 

- w rozdziale 90003 (oczyszczanie miasta i wsi) ujęto wydatki bieżące w kwocie 
232.192,66 zł na: utrzymywanie ulic o pow. 97,593 m2 oraz chodników o 
pow. 11.433m2 na terenie miasta Strzelina. Ciągi uliczne utrzymywane SA 
prze Firmę „KOMUS” ze Strzelina, która została wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego w roku 2007.Ponadto Gmina Strzelin utrzymuje czystość i 
porządek przystanków autobusowych i terenów stanowiących własność. W 
okresie sprawozdawczym zakupiono 25 koszy uliczno-parkowych, 16 ławek, 
dwa słupy ogłoszeniowe. 

- w rozdziale 90004(utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poniesiono  
wydatki w łącznej kwocie 352.174,95 zł  na: utrzymanie  zieleni miejskiej na 
obszarze około 25ha. W roku bieżącym zakupiono materiał nasadzeniowy na 
tereny zielone w mieście. Wykonano nowe  oświetlenie parkowe przy ulicy 
Książąt Brzeskich oraz przeprowadzono remont istniejącego oświetlenia 
parkowego. 

-    w rozdziale 90015(oświetlenie ulic, placów i dróg) ujęto wydatki w łącznej  
     kwocie 1.069.206,81 zł (98,7% planu)  na: 

1) bieżące utrzymanie  949.325,99 zł,  na:  
     zakup energii - koszty związane z opłatami za energię elektryczną    
      zużytą na oświetlenie dróg ulic na terenie miasta i gminy Strzelin,      
     konserwacja oświetlenia drogowego - koszty związane z konserwacją i  
      eksploatacją oświetlenia drogowego (wymiana żarówek, przeglądy,     
      czystość opraw itp.) oraz na konserwację i utrzymanie własnych linii  
       oświetlenia drogowego, 
      modernizację oświetlenia  drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin, tj.    
       na wykonanie następujących  zadań:  
       przebudowę metalowych słupów oświetleniowych na boisku treningowym      
       w parku miejskim, dobudowano  naświetlacze wraz ze słupami na boisku  
       bocznym w parku miejskim, wykonano dokumentację na oświetlenie na  
       drodze gminnej – boczna ul. Ząbkowickiej. Wymieniono kabel i     
       przebudowano słupy w części ul Mickiewicza w Strzelinie. Opracowano  
       dokumentację techniczną na oświetlenie boiska  sportowego w Kuropatniku    
       oraz na dobudowę oświetlenia drogowego przy ulicy Akacjowej w Gęsińcu.   
       Naprawiono uszkodzone kable oświetlenia drogowego w Rynku i na ul.  
       Kościuszki w Strzelinie.  Wymieniony uszkodzony, w wyniku kolizji, słup     
       wraz z oprawą oświetleniową przy  ul. Krzepickiej w Strzelinie;                     
    2) zadanie inwestycyjne:  

Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Oławskiej w Strzelinie – 
119.880,82 zł 

-  w rozdziale 90095 ( pozostała działalność) kwota  218.058,37 zł (99,5%   
planu)obejmuje m.in.: wspieranie inicjatyw społecznych ( rad sołeckich i 
osiedlowych), zakup i montaż urządzeń zabawowych, flagowanie miasta z 
okazji świąt, utrzymywanie studni publicznych na terenie miasta Strzelina, 
wycinkę drzew na gruntach stanowiących własność gminy Strzelin, usługi 
weterynaryjne – nadzór sanitarno weterynaryjny, zakup karmy dla 
bezpańskich psów i kotów na terenie Gminy, odłowienie, przewiezienie i 
utrzymywanie w schronisku w Dzierżoniowie 9 psów i 9 szczeniąt z terenu 
Gminy, uśpienie 3 psów potrąconych przez samochód, realizacje autorskiego 
programu Podaj Łapę w zakresie czopowania psów, deratyzację ul. Grota 
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Roweckiego, wykonanie linii dendrologicznej dla 1 drzewa (lipy), zakup 
worków i Skawic na akcję „Pomóżmy kasztanowcom” 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

          Z działu tego poniesiono wydatki w kwocie 1.016.377,42  zł, tj. 85,1 % 
szacowanych rocznych wydatków, na finansowanie:  

- rozdziale 92109 ( domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – wydatków     
bieżących -  dotacji dla instytucji  kultury,tj: Strzelińskiego Ośrodka Kultury     
w  kwocie  529.600 zł,  

    wydatki inwestycyjne   - 10.314,03 zł: 

   1. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pławna – 10.314,03 zł                                                                                                                                                                                          

- w rozdziale 92116 ( biblioteki)– dotacja dla  instytucji kultury na finansowanie  
biblioteki przekazana  została w kwocie  300.000 zł 

- w rozdziale 92120 (ochrona i konserwacja zabytków) wydatkowano kwotę 
159.706,85 zł  na: 
 wydatki bieżące – 115.616,15 zł, z przeznaczeniem na: 

     1. dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów  
         zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora  finansów  
         publicznych – tj. dla  - 90.420 zł, 
     2. opracowanie dokumentacji na   - 25.196,15 zł. 

 wydatki inwestycyjne  - 135.710,81 zł  
 1. Odbudowa obiektu ratusza w Strzelinie – 135.710,81 zł. 
      

-   w rozdziale 92195 (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 11.186,20 zł  
Niższa niż zakładano kwota  w tym dziale wynika z; niewykonania zabezpieczenia 
odkrytej części piwnic ratusza  oraz  opóźnionego naboru wniosków w ramach 
Mechanizmu Norweskiego. Przyjęto założenie, że dalsza odbudowa ratusza 
będzie odbywała się przy znaczącym udziale środków zewnętrznych. W związku z 
tym nie podjęto działań rzeczowych do czasu zabezpieczenia strony finansowej 
przedsięwzięcia. 
 
Dział 926  -  Kultura fizyczna i sport 

Z działu tego wydatkowano kwotę 2.012.747,86  zł, tj. 92,6 % w stosunku 
do planu rocznego, na sfinansowanie niżej wymienionych zadań: 
-   w rozdziale 92601 (obiekty sportowe) wydatkowano łącznie kwotę na: 
    wydatki inwestycyjne – 1.195.167,77 zł, na: 
    -     modernizację hali sportowej przy ulicy Staromiejskiej w Strzelinie I i II              
          etap – 467.753,77 zł, 
    -     budowę basenu krytego w Strzelinie – 8.540 zł, 
    -     budowę boisk sportowych w Szczawinie – 417.673,09 zł. 
- w rozdziale 92604 (instytucje kultury fizycznej)  ujęto: 

1. dotację dla Ośrodka   Sportu i Rekreacji w Strzelinie, działającego 
do 30 czerwca 2007 roku  w formie zakładu budżetowego, w 
kwocie  298.390 zł, która została przeznaczona na  dofinansowanie 
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kosztów bieżącego utrzymania bazy sportowo-rekreacyjnej 
administrowanej przez tę jednostkę,  

2. wydatki OSiR-u – 464.391,-zł działającego w formie jednostki 
budżetowej. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie w okresie od 1 lipca do dnia 31 
grudnia 2007 roku na działalność bieżącą, związaną z przygotowaniem 
obiektów do sezonu letniego, uwzględniając wymogi SANEPiD-u, Policji, 
Straży Pożarnej  i innych służb oraz wykonaniem ogrodzenia stadionu 
sportowego w parku poniósł wydatki w kwocie 464.361 zł, które 
przeznaczył na:  

 wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników 
administracyjno-biurowych, recepcjonistek, konserwatorów, 
sprzątaczek, razem 17,5 etatu oraz  ratowników, ratowników  
wodnych, elektryka, dozorcy, praczki, sprzątaczki, informatyka,   
instruktora ds. sportu zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia, 
łącznie 262.297 zł,  

 zakup materiałów i wyposażenia, w tym na: paliwa płynne, 
materiały budowlane , m.in. do ogrodzenia w Parku Miejskim, 
opału, kasy fiskalne, środki czystości, części zamienne do środków 
transportowych, artykuły papierniczo – biurowe, hydranty ppoż., 
bojler, papa, szkło, farby, pędzle, nagrody na Turniej Piłkarski, 
łącznie wydatkowano 68.460 zł,  

 zakup pomocy naukowych i książek – 200 zł,  

 zakup energii – 73.540 zł, w tym: energii elektrycznej – 33.664,73 
zł, gazu ziemnego – 18.908,85 zł i wody – 20.966,42 zł,  

 usługi remontowe – 2.000 zł, 

 usługi zdrowotne, tj: badania okresowe pracowników – 415 zł, 

 zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości stałych i 
płynnych, prowadzenie spraw bhp, spraw ppoż., wykonanie 
ogrodzenia w parku, diety sędziowskie, przeglądy urządzeń,  
prowizje bankowe, usługi kominiarskie, naprawa tachografu, 
ustawienie zbieżności kół, naprawa pompy wtryskowej, usługa 
serwisowa kas fiskalnych, wynajem sprzętu, ksera, usługa 
transportowa , razem: 35.882 zł, 

 zakup usług internetowych – 370 zł, 

 zakup usług telefonii komórkowej – 1.305 zł, 

 zakup usług telefonii stacjonarnej – 4.250 zł, 

 krajowe podróże służbowe - 1.860 zł, 

 różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie autobusu, opłata 
prolongacyjna, winiety, opłata zgłoszeniowa VAT, wpisowe na 
zawody sportowe, ubezpieczenie wyjazdów na zawody , razem: 
4.000,00 zł, 

 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.800,00 zł, 

 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero – 
244 zł, 

 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ( windowsa 
XP i programu płacowego) -1.768 zł. 

- w rozdziale 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatkowano kwotę 
356.000,0zł, którą przekazano  jako dotację dla : 

     KS Quick-mix Strzelinianka – 86.000 zł, UTKS Granit -  70.000 zł,  
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     M-G Zarząd LZS –  77.000 zł, TKS Strzelec - 48.000 zł, Szkolny Związek  
     Sportowy – 12.000 zł, Strzeliński Klub Taekwondo – 7.000 zł, UKS Dragon –  
     9.000 zł, PTTK Strzelin – 7.000 zł, Ognisko Jastrząb - 6.000 zł,  PZW Strzelin  
      – 5.000 zł, UKS „Tygrysy” – 10.000 zł, Strzeliński Klub KYOKUSHIN –  6.000     
     zł, UTKS Strzelec Kuropatnik – 8.000 zł, Foot Bag „Zośka” – 3.000 zł, FC Pęcz  
      -   2.000 zł.  
     Środki finansowe przekazano na podstawie zawartych umów w wyniku  
     rozstrzygnięcia konkursu ofert, z dnia  roku, na  złożonych  
     ofert komisja zakwalifikowała i podzieliła zabezpieczone w budżecie środki,  
     jak wyżej przedstawiono. Stowarzyszenia i organizacje sportowe  
     wykorzystały te środki zgodnie z zawartymi umowami i rozliczyły ich  
     wykorzystanie w obowiązującym terminie. 
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