
 

 

ZARZĄDZENIE NR SOG.Z.16.2012 

WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA 

z dnia 27 marca 2012 r. 

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok  

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy w Warcie 

Bolesławieckiej zarządza, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania 

budżetu za 2011 roku zgodnie z załącznikami 1 do 

niniejszego zarządzenia (tabele nr 1−14).  

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia 

komunalnego za 2011 r. stanowiący załącznikiem  

nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne 

z wykonania planu finansowego:  

1. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Warcie Bole-

sławieckiej z siedzibą w Raciborowicach Górnych 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządze-

nia  

2. Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bole-

sławieckiej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejsze-

go zarządzenia  

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 

roku przedkłada się Radzie Gminy w Warcie Bole-

sławieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we 

Wrocławiu Zespół w Legnicy.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podję-

cia.  

  

Wójt Gminy: 

Mirosław Haniszewski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 września 2012 r.

Poz. 3256



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SOG.Z.16. 

.2012 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka 

z dnia 27 marca 2012 r.  

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2011 rok  

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka stosownie do postanowień art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2010 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) przedkłada  sprawozdanie 

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za  2011 rok .  

Budżet Gminy Warta Bolesławiecka został przyjęty uchwałą nr III/10/2010  Rady Gminy z dnia 14 grud-

nia 2010 roku w wysokości:  

dochody budżetu gminy − 20 270 752,46 zł  

w tym: dochody majątkowe gminy − 50.000,00 zł  

wydatki budżetu gminy − 20 662 752,46 zł  

w tym: wydatki majątkowe  − 2 067 000,00 zł  

deficyt budżetu − 392 000,00 zł  

Na pokrycie deficytu w wysokości 392 000,00 zł jest zaplanowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych .  

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realiza-

cję zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na począt-

ku roku uległa zwiększeniu o kwotę :  

− dochody  −    2 089 523,97 zł.  

− przychody −  1 678 369,00 zł  

− wydatki −      3 767 892,97 zł  

Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadze-

nie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, środków otrzymanych ze źródeł po-

zabudżetowych oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfi-

kacji budżetowej oraz rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych . Dokonywane były w ramach 

budżetu uchwalonego przez Radę Gminy.  

Zmiany te zostały dokonane na podstawie;  

1. Uchwał Rady Gminy:  

− nr IV/16/11 z dnia 25.01.2011 r.  

− nr V /27/11 z dnia 10.03.2011 r.  

− nr VII/32/11 z dnia 15.04.2011 r.  

− nr VIII/41/11 z dnia 17.05.2011r.  

− nr IX/52/11 z dnia 09.06.2011 r.  

− nr X/59/11 z dnia 28.06.2011 r.  

− nr XI/60/11 z dnia 23.08.2011 r.  

− nr XII/77/2011 z dnia 11.11.2011 r.  

− nr XVI/95/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.  

2. Decyzji Wójta Gminy:  

związanych ze zmianami wprowadzonymi na podstawie upoważnienia Rady Gminy – uchwała nr III/10/ 

/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. oraz zgodnie z postanowieniem art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia  

2009  r. z późniejszymi zmianami o finansach publicznych.  

Przyjęte i wprowadzone zmiany budżetu i w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów 

w odniesieniu do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę 2 089 523,97 zł.  

Zmiana dochodów poszczególnych grup, wynikających z ustawy o finansach publicznych przedstawia się 

następująco:  

  

Lp.  Grupa dochodów  Zmiana w zł („+” - wzrost,  

„-” zmniejszenie)  

1.  

 

Dochody budżetowe  

w tym  

+ 2 089 523,97 zł  

1.1  dochody majątkowe  + 428 202,74 zł  

1.2  dochody  bieżące  + 1 661 321,23 zł  

Przyjęte i wprowadzone zmiany budżetu i w budżecie spowodowały zwiększenie planu wydatków 

w odniesieniu do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę 3 767 892,97 zł.  
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Zmiana wydatków poszczególnych grup, wynikających z ustawy o finansach publicznych przedstawia się 

następująco:  

 Lp. Grupa wydatków 
Zmiana w zł („+” - wzrost,  

„-” zmniejszenie)  

1.  Wydatki ogółem ,  

w tym  

+ 4 367 892,97  

1.1  Wydatki bieżące ,  

w tym:  

+ 2 388 298,28  

1.2  Wydatki jednostek budżetowych w tym:  + 1 594179,06  

1.2.1  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - 66 447,05  

1.2.2  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:  + 1 527 732,01  

1.2.2.1  Remonty  + 89.973,25  

1.3  Dotacje na zadania bieżące  + 486 293,76  

1.4  Świadczenia na rzecz osób fizycznych  + 338 093,94  

1.5  Wydatki finansowane z udziałem środków z UE i In. Źródeł zagranicznych  - 30 268,49  

2  Wydatki majątkowe w tym:  + 1 379 594,69  

2.1  Inwestycje i zakupy inwestycyjne  + 306.000,00  

2.2  Dotacje na zadania inwestycyjne  + 1.073.594,69  

W wyniku wprowadzenia zmian ostatecznie planowane wielkości budżetu na 31 grudnia 2011 r. ukształ-

towały się następująco:  

 Dochody budżetu gminy  22 360 276,43 zł  

w tym: dochody majątkowe gminy  478 202,74 zł  

dochody bieżące  21 882 073,69 zł  

Wydatki budżetu gminy  24 430 645,43 zł  

w tym: wydatki majątkowe  3 446 594,69 zł  

wydatki bieżące  20 984 050,74 zł  

Przychody budżetu gminy  2 070 369,00 zł  

Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 2.070 369,00 zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.  

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu  

Lp.  Treść  Plan  Wykonania  %  

 

1.  

 

 

Dochody budżetowe  

w tym: dochody majątkowe  

 

22 360 276,43  

478 202,74  

 

23 374 313,19  

478 466,84  

 

104,5  

100,1  

 

2.  

 

Wydatki budżetowe  

w tym: wydatki majątkowe  

 

24 430 645,43  

3 446 594,69  

 

22 741 169,71  

3 087 253,27  

 

93,1  

89,6  

 

3.  

 

Wynik budżetu – nadwyżka/deficyt  

 

- 2 070 369,00  

 

633 143,48  

 

x  

 

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz wykonane dochody i wydatki budżetowe.  

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 23 374 313,19 zł, co stanowi 104,1 % zakładanego planu 

rocznego.  

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 22 741 169,71 zł co stanowi 93,1 % zakładanego planu.  

Deficyt zakładano w kwocie 2.070.369,00 zł. W 2011 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 633 143,48 zł.  

Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru w 2011 r. przedsta-

wiono w tabeli nr 9.  

Plan i ogólną realizację budżetu przedstawiono w tabeli nr 1.  
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Szczegółową analizę planu dochodów i wydatków przestawiono w dalszej części sprawozdania.  

Poza planem dochodów i wydatków budżetowych, uchwałą  Rady Gminy nr V/26/11 z dnia 10 marca 

2011 r. ustalono dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym 

rachunku.  

Rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych prowadzone były przez niżej 

wymienione jednostki budżetowe  

1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwinach, szkoła podstawowa im. Pionierów Polskiej Miedzi 

w Iwinach,  

2. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Raciborowicach Dolnych,  

3. Szkoła Podstawowa im Wł. St. Reymonta Warcie Bol.,  

4. Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Tomaszowie Bol.,  

5. Przedszkole w Iwinach  

Ww. jednostki przedstawiły stosowne  sprawozdania z realizacji tych rachunków .  

Szczegółowe wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowane przedstawia tabela  

nr 5.  

W 2011 r. w planie wydatków na realizację programu finansowanego z udziałem środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej – „Promocja integracji społecznej’’ realizowanym przez GOPS w Warcie Bol. 

dokonano zmiany planowanych wielkości polegającym na zmniejszeniu wydatków o kwotę 30.268,49 zł. Plan 

uchwalony na 1.01.2011r. wynosił 122.104,59 zł a po dokonanych zmianach 91.836.10 zł. Celem projektu jest 

rozwijanie aktywnych form integracji i umożliwienie dostępu do nich osobom bezrobotnym, poszukujących 

pracy, korzystających z pomocy społecznej.  

Efektem przedsięwzięcia w 2011 r. jest wyszkolenie 5 osoby, które brały udział we wsparciu psycholo-

gicznym, wszystkie osoby skorzystały z badań lekarskich oraz nabyły kwalifikacje zawodowe uczestnicząc 

w kursach zawodowych takich jak:  

− prawo jazdy kategorii B  

− obsługa stacji LPG  

− kurs operatora koparki  

− operator wózków widłowych  

Uzyskane kwalifikacje zwiększają szanse  tych osób na rynku pracy.  

Koszt projektu w latach 2008 – 2011 wyniósł ogółem  480.197, 87 zł.  

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej w 2011 r. przedstawia tabela nr 13.  

W budżecie Gminy Warta Bol. założono wydatki wskazane do realizacji przez poszczególne sołectwa 

Gminy, na ogólna kwotę 214 617,87 zł. w 2011 r. zrealizowano wydatki na kwotę 134 057,73 zł.  

Szczegółowe wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2011 r. przedstawia tabela  

nr 12  

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  

Wysokość zrealizowanych dochodów w 2011 rok zamknęła się kwotą 23.374.313,19,- zł, co stano-

wi 104,5% planowanych dochodów rocznych.  
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Porównanie poziomu w wykonania dochodów ogółem  za 2009 r. ,  2010 r. , i 2011 r. przedstawiono poni-

żej.  

 

 

Porównanie poziomu w wykonania dochodów własnych za 2009 r., 2010 r., i 2011 r. przedstawiono poni-

żej.  

 

 

To porównanie wykazuje na spadek dochodów ogółem i wzrost  dochodów własnych w budżecie gminy.  

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych w 2011 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe 

zestawienie:  

 Lp.  Źródła dochodów  Plan po zmianach  Wykonanie  %  

 

1  

 

Dochody bieżące w tym:  

 

21 882 073,69  

 

22 895 846,35  

 

104,6  

 

1.1  

 

Dochody własne z tytułu podatków i opłat  

 

8.199.474,69  

 

8.977.833,75  

 

109,5  

 w tym:     

1.1.1  − podatek od nieruchomości  6 479 307,97  7 322 136,75  113,0  
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1.1.2  − podatek rolny  786.000,00  658 402,17  83,8  

1.1.3  − podatek leśny  46.000,00  50 147,60  109,0  

1.1.4  − podatek od środków transportowych  313 000,00  315 495,65  100,8  

1.1.4  − podatek od czynności cywilno-prawnych  168.000,00  204 496,11  121,7  

1.1.5  − podatek od spadków i darowizn  9.000,00  12 549,96  139,4  

1.1.6  − podatek od działalności gospodarczej osób fizycz-

nych, opłacany w formie karty podatkowej  

13.000,00  19 876,50  152,9  

1.1.7  − oplata eksploatacyjna  147.000,00  147 427,80  100,3  

1.1.8  − opłata skarbowa  22.000,00  23 322,10  106,0  

1.1.9  − wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu  107 382,02  107 382,02  100,0  

1.1.10  − opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie  

wieczyste  nieruchomości  

4.000,00  4 359,75  108,9  

1.1.11  − wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunal-

nego  

41.000,00  43 724,03  106,6  

1.1.12  − pozostałe opłaty, w tym:  63.784,70  68.513,31  107,1  

1.1.12.1  − wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie od-

rębnych ustaw  

1.442,87  1 668,00  115,6  

1.1.12.2  − wpływy z różnych opłat  62.341,83  66.845,31  107,2  

1.2  Dochody własne z tytułu udziałów gmin w podat-

kach stanowiących dochód budżetu państwa  

 

2.570.000,00  

 

2 800 294,90  

 

108,9  

 w tym:     

1.2.1  − udziały we wpływach z podatku dochodowego od 

osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposia-

dających osobowości prawnej  

25 000,00  

 

55 159,90  220,6  

1.2.2  − udziały we wpływach z podatku dochodowego od 

osób fizycznych  

2.545.000,00  2 745 135,00  107,9  

1.3  Pozostałe dochody własne  178 733,00  262.314,67  146,8  

 w tym:     

1.3.1  − dochody jednostek samorządu terytorialnego związa-

ne z realizacji z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami  

14  707,00  17 850,46  119,3  

1.3.2  − odsetki (w tym: odsetki karne, od lokat, odsetki ban-

kowe)  

63 871,00  125 654,29  196,7  

1.3.3  − inne wpływy  75.443,00  94.089,92  124,7  

1.3.4  − rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 

i opłatach lokalnych – środki przekazane z PEFRON  

 

24.712,00  

 

24.720,00  

 

100  

1.4  Dotacje celowe  4 235 757,00  4 157 294,03  98,1  

 w tym:     

1.4.1  − dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin  1 118 044,39  1 075 806,44  96,2  

1.4.2  − dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i po-

wierzone gminie  

3 035 519,30  2 999 597,11  98,8  

1.4.3  − dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie pro-

gramów i projektów ze środków funduszy struktural-

nych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących 

Wspólną Politykę Rolną  

 

82.193,31  

 

81.890,48  

 

99,6  

 

1.5  

 

Subwencje  

 

6.698.109,00  

 

6.698.109,00  

 

100,0  
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 w tym:     

1.5.1  − część oświatowa  6 051 662,00  6 051 662,00  100,0  

1.5.2  − część wyrównawcza  646.447,00  646.447,00  100,0  

2  Dochody majątkowe  478 202,74  478 466,84  100,1  

 w tym:     

 

2.1  

− wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa   własno-

ści oraz prawa użytkowania wieczystego    nierucho-

mości  

34 200,00  29 487,10  86,2  

2.2  − dotacje otrzymane z samorządu województwa na   

inwestycje i zakupy inwestycyjne  na podstawie po-

rozumień między jednostkami samorządu terytorial-

nego  

444 002,74  448 979,74  101,1  

 DOCHODY  OGÓŁEM  22 360 276,43  23 374 313,19  104,5  

Z przedstawionego zestawienia wynika, że wszystkie zaplanowane dochody w większości  zostały zrealizowane po-

wyżej 100,0%.  

Tendencja wzrostowa realizacji dochodów jest wynikiem stałego poszerzania zakresu działań publicznych realizo-

wanych przez gminę i wzrostu inflacji.  

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów ogółem gminy stanowiły dochody własne tj.:  

  

− dochody własne  51,5%  

− subwencje  28,6%  

− dotacje  

− dochody majątkowe  

17,8%  

2,1%  

 

 

W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych 

tytułów miały w 2011 roku następujące dochody:  

  

− podatek od nieruchomości  

− udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  

66,9%  

25,1%  

− podatek rolny  

− podatek od środków transportowych   

6,0%  

2,9%  

− podatek od czynności cywilnoprawnych  

− wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu  

− wpływy z opłaty eksploatacyjnej  

1,9%  

1,0%  

1,3%  
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Plan  dochodów w 2011  roku który został określony na kwotę  22.360.276,43 zł wykonano w 104,5%,  
stanowiących w kwotę 23.374.313,19 zł.  

Wielkość dochodów  ogółem w przeliczeniu  na 1 mieszkańca wynosi  2.849,14 – zł, z tego:  

 dochody własne  

dochody majątkowe  

  1.467,63 zł  

     58,32 zł  

dotacje    506,74 -zł  

subwencje  816,44 -zł  
 

Wykonanie dochodów bieżących w stosunku do założeń  planu w kwocie 21.882.073,69 zł wyniosło 

104,6%, tj.: 22.895.846,35 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę  2.790,82 zł, a wykonanie do-

chodów majątkowych w stosunku do  planu w kwocie 478202,74 zł wyniosło 100,0%, tj:  478.466,84 zł, co 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę  58,32.- zł.  

Poziom dochodów  na jednego mieszkańca uzależniony był w głównej mierze od poziomu dochodów wła-

snych i bieżących, w tym od wpływów z podatku od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych, podatku rolnego oraz pozostałe dochody własne.  

Szczegółowa realizacja dochodów budżetowych w 2011 r. z wyodrębnieniem w poszczególnych katego-

riach podstawowych przedstawia się następująco:  

1. Realizacja dochodów z podatków i opłat  

Wpływ z podatków i opłat, które zaplanowano na poziomie 8.199.474,69 zł zostały wykonane 

w wysokości 8.977.833,75 czyli w 109,5%  

  

Lp. Treść 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie % 

1.  Podatek od nieruchomości  6 479 307,97  7 322 136,75  113,0  

2.  Podatek rolny  786.000,00  658 402,17  83,8  

3.  Podatek leśny  46.000,00  50 147,60  109,0  

4.  Podatek od środków transportowych  313 000,00  315 495,65  100,8  

5.  Podatek od czynności cywilno-prawnych  168.000,00  204 496,11  121,7  

6.  Podatek od spadków i darowizn  9.000,00  12 549,96  139,4  

7.  Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 

karty podatkowej  

13.000,00  19 876,50  152,9  

8.  Oplata eksploatacyjna  147.000,00  147 427,80  100,3  

9.  Opłata skarbowa  22.000,00  23 322,10  106,0  

10.  Wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu  107 382,02  107 382,02  100,0  

11.  Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  4.000,00  4 359,75  108,9  

12.  Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego  41.000,00  43 724,03  106,6  

13.  Pozostałe opłaty  63.784,70  68.513,31  107,1  

 

R a z e m  

 

8.199.474,69  

 

8.977.833,75  

 

109,5  

 

Największym źródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości – jego realizacja stanowiła  81,56% 

ogólnej kwoty wykonania .  

Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadze-

niem działalności gospodarczej.  

Na ww. realizację dochodów miały wpływ systematycznie prowadzone czynności związane z właściwym 

informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów 

wykonawczych.  

Dochody z podatku rolnego, leśnego zaplanowane w budżecie gminy na 2011 rok w wysokości 

786.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 658.402,17 zł, tj. w 83,8%.  
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Różnica w podatku rolnym pomiędzy dochodem planowanym a realizacją wpływu z podatków wynika z:  

1. dokonanych umorzeń,  

2. dokonanych odpisów na podstawie zmian z ewidencji gruntów i korekt osób prawnych,  

3. zastosowania zwolnień z tytułu nabycia gruntów,  

4. powstałych zaległości w podatku rolnym,  

5. zawyżonej ceny żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego przy planowaniu przed uchwale-

niem przez Radę Gminy wysokości stawki podatku rolnego  

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m. in. samochody ciężarowe 

o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz 

autobusy. Podatek ten na plan 313.000,00 zł wykonano 315.495,65  zł, tj; 100,8%.  

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatek z karty podatkowej ( zreali-

zowany w 152,9%) jest pobierany na rzecz Gminy przez Urząd Skarbowy. Wykonanie podatku od czynności 

cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawartych przez mieszkańców transakcji podlegających opodat-

kowaniu w tym na rynku nieruchomości również podatek od spadków i darowizn uzależniony jest od wartości 

spadków, które nabyły osoby fizyczne.  

Opłata eksploatacyjna na plan 147.000,00 zł została wykonana w 2011 r. w wysokości 147.427,80 zł,  

tj. 100,3 %. jest ona uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża. Zgodnie z ustawą – 

Prawo geologiczne i górnicze – opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości 

kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym.  

Opłata  skarbowa  jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – podlegają  jej m. In. podania (żą-

dania, wnioski, odwołana, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, 

czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego.  

Wysokość wpływów z tytułu opłaty jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na w/w 

dokumenty oraz czynności urzędowe.  

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są pobierane na podstawie ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu i alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmu-

jące się hurtowym i detalicznym obrotem  napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są 

w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

narkomani. Realizacja tej opłaty na plan 107.382,02 zł została wykonana 107.382,02  tj: 100,0%.  

Dochody z najmu i dzierżawy  składników majątkowych dotyczą głównie wpływów z czynszów, obejmują 

opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe.  

Wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie pochodzą z rocznych opłat wnoszonych przez osoby fizyczne 

z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.  

W grupie pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat , które zostały zrealizowane w wysokości 

68.513,31 zł, są między innymi wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu tery-

torialnego na podstawie odrębnych ustaw – renta planistyczna oraz pozostałe dochody.  

 

2. Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.  

  

Lp.  Treść  Plan po zmia-

nach  

Wykonanie  %  

1.  

 

udziały we wpływach z podatku dochodowego   od osób prawnych 

i jednostek organizacyjnych   nieposiadających osobowości prawnej  

25 000,00  

 

55 159,90  220,6  

2.  

 

udziały we wpływach z podatku dochodowego   od osób fizycznych  

 

2.545.000,00  2 745 135,00  107,9  

R a z e m  2.570.000,00  2 800 294,90  108,9  

 

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet pań-

stwa od podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy, wynosi 107,9%. A udział Gminy we wpływach 

z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa zamieszkałych na terenie 

Gminy, wynosi 220,6%.  

Wykonanie planu powyższych dochodów uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT 

osiągniętych przez budżet państwa od podatników Gminy Warta Bol.  
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3. Realizacja  pozostałych dochodów własnych  

Lp. Treść 
Plan 

po zmianach 
Wykonanie % 

1.  dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacji 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych usta-

wami  

14  707,00  17 850,46  119,3  

2.  − odsetki ( w tym: odsetki karne, od lokat,   odsetki bankowe)  63 871,00  125 654,29  196,7  

3.  inne wpływy  75.443,00  94.089,92  124,7  

4.  rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokal-

nych- środki    przekazane z PEFRON  

 

24.712,00  

 

24.720,00  

 

100  

5.  dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacji 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych usta-

wami  

14  707,00  17 850,46  119,3  

R a z e m  178 733,00  262.314,67  146,8  

W grupie pozostałych dochodów które zostały zrealizowane w wysokości 262.314,67 zł, są to wpływy 

z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od zaległości podat-

kowych, wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw, rekompensata z PFRON z tytułu utraconego podatku od nieruchomości (zakłady pracy chro-

nionej), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami  

4. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone  

 Lp.  Treść  Plan po zmianach  Wykonanie  %  

1.  dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin  1.118.044,39  1.075.806,44  96,2  

2.  dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie  3.035.519,30  2.999.597,11  98,8  

3.  dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów i projek-

tów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy   Spójności, Euro-

pejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansują-

cych Wspólną Politykę Rolną  

 

82.193,31  

 

81.890,48  

 

99,6  

 Razem  4 235 757,00  4 157 294,03  98,1  

Z otrzymanych dotacji w 2011 r. – dotacje na realizację zadań zleconych gminie wyniosły ogółem 

2.999.597,11. Pozostała kwota to dotacje na realizację zadań własnych gminy, oraz środki na finansowanie 

programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych.  

5. Subwencje ogólne dla gminy  

Lp.  Treść  Plan po zmianach  Wykonanie  %  

1.  Część oświatowa  6 051 662,00  6 051 662,00  100,0  

2.  Część wyrównawcza  646.447,00  646.447,00  100,0  

Razem  6.698.109,00  6.698.109,00  100,0  

Należne gminie subwencje, ustalone według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek sa-

morządu terytorialnego  Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu 

państwa.  

6. Realizacja dochodów z majątku gminy  

  

Lp. Treść 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie % 

1.  Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości  

34 200,00  29 487,10  86,2  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 10 – Poz. 3256



2.  Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwesty-

cyjne  na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  

444 002,74  448 979,74  101,1  

R a z e m  478 202,74  478 466,84  100,1  

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2011  r. zrealizowano w 100,1 % ,  

W tej grupie są także wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację 

inwestycji tj:  

 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z opłat 
 

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2011 r. uzy-

skano dochody niższe o 475.409,14 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg 

i zwolnień 756.460,26 zł, umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty  35.355,00 zł, odroczenie ter-

minu płatności  338,40 zł  

 

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszcze-

gólnych zobowiązaniach  podatkowych przedstawia zestawienie:  

Wyszczególnienie Ogółem 

w tym: 

Skutki obniżenia 

górnych stawek  

podatków za okres 

sprawozdawczy 

Skutki zwol-

nień nieobję-

tych  

ustawami 

Skutki decyzji wydanych przez 

organ podatkowy na podstawie 

ustawy −  

Ordynacja Podatkowa za okres  

sprawozdawczy 

umorzenie zaległości 

podatkowych. rozło-

żenia na raty  

odroczenie 

terminu  

Dochody ogółem  

z tego: 

1.267.729,80  

 

475.409,14  

 

756.460,26  

 

35.522,00  

 

338,40  

 

− podatek rolny  74.499,36  73.725,36  x  774,0  X  

− podatek 

od Nieruchomości  

1.091.596,76  

 

335.258,70  

 

740.231,26  

 

16.801,0  

 

304,80  

 

− podatek leśny x  x  x  x  x  

− podatek od środ-

ków transportowych  

99.057,08  

 

66.425,08  

 

16.229,0  

 

16.403,0  

 

x  

 

− odsetki  1.576,60  x  x  1.543,0  33,60  

 

Obniżenie górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich 

uchwal Rady Gminy. Umorzenia i odroczenia terminów płatności podatków wynikały z decyzji indywidual-

nych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.  

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień miały w 2011 roku odroczenia 

w podatku od nieruchomości (86,1%) oraz podatku  od środków transportowych (7,8%). Natomiast w łącznej 

kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia  tych  stawek w podatku od 

nieruchomości (70,5 %) oraz w podatku  rolnym  (15,5%).  

Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady Gminy wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz 

skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej sub-

wencji ogólnej dla gminy.  

Szczegóły skutków finansowych wykazano w tabeli nr 11 
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Wysokość zaległości wymagalnych i nadpłat według tytułów ich powstania w 2011  przedstawiają się 

następująco:  

Lp. Wyszczególnienie 

Zaległości 
Kwota  

nadpłat Kwota  liczba  

podatników  

1.  Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów  30.818,80  29  31,32  

2.  Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 

oraz wykup wieczystego użytkowania  

1.996,18  50  321,11  

3.  Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  14.983,11  24  1.712,60  

4.  Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 

karty podatkowej  

7.223,28  x  x  

5.  

 

Podatek od nieruchomości z tego  504.734,03  

 

267  

 

16.826,89  

 

− osoby fizyczne  158.140,02  255  12.750,89  

− osoby prawne  346.594,01  11  4.076,00  

6.  Podatek rolny 

z tego:  

17.761,79  

 

153  

 

2.037,80  

 

osoby fizyczne  17.244,99  151  1.632,25  

− osoby prawne  516,80  2  405,55  

7.  Podatek leśny  

z tego:  

199,02  

 

28  

 

88,61  

 

osoby fizyczne  

osoby prawne  

196,01  

3,00  

26  

2  

86,61  

2,00  

8.  Podatek od środków transportowych  

z tego:  

10.847,35  

 

4  

 

2,00  

 

− osoby fizyczne  10.847,35  4  2,00  

− osoby prawne  x  x  x  

9.  Podatek od spadków i darowizn  324,00  x  x  

10.  Podatek od czynności cywilno-prawnych  1.154,44  x  486,19  

11.  Podatek dochodowy od osób fizycznych  x  x  120,00  

12.  Podatek dochodowy od osób prawnych  x  x  10,16  

13.  Wpływy z różnych dochodów – zaliczki i fundusz alimentacyjny  435.689,93  74  x  

 R A Z E M  1,025.731,93   21.636,68  

 

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby 

fizyczne ( ok. 90%). Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od 

środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływów z karty podatko-

wej, dzierżawy mienia komunalnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw-

nych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się mało sku-

teczne.  

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności 

budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmo-

wach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki 

przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.  
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Znaczny wzrost zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do końca roku 2010 r. wystąpił 

z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych oraz   dochodów realizowanych 

przez jednostki budżetowe, w tym najistotniejsze to zaległości od dłużników alimentacyjnych, które egzekwuje 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie Bol.  

REALIZACJA   WYDATKÓW   BUDŻETOWYCH  

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2011 rok realizowane były w granicach kwot przeznaczonych 

na wykonanie zadań publicznych gminy, ustalonych zgodnie z kierunkami rozwoju gminy określonymi 

w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz Strategii Rozwoju Gminy.  

W ramach ustalonego planu wydatków budżetowych gminy realizowano także zadania określone 

w Gminnych Programach :Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Nar-

komani oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.  

Plan wydatków budżetowych gminy w 2011 r. w wysokości 24.430.645,43 zł został wykonany 

w 93,1%, tj: na kwotę 22.741.169,71  zł, w tym:  

− wydatki bieżące – 19.653.916,44 w tym:  

− wynagrodzenia i pochodne – 8.087.274,87  

− wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.918.502,35  

− dotacje na zadania bieżące – 2.556.605,94  

− wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 91.533,28  

− wydatki z tytułu dzielenia poręczenia − x  

− wydatki majątkowe – 3.087.253,27   
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Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mające na celu zaspokojenie potrzeb społecznych 

mieszkańców gminy tj: w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zaopatrzenia 

w energię i wodę, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia. Oraz wydatki remontowe, które skie-

rowane były głownie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych 

oraz infrastruktury technicznej.  

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem 

jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych staży pożarnych oraz dotacji dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy.  

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej, wskazując sto-

pień realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.  

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków przedstawiono w tabelach:  

 Tabela nr 1  Wykonanie budżetu według działów  

Tabela nr 3  Wykonanie  wydatków  za 2011  r.  

Tabela nr 4  Wykonanie  dochodów i wydatków  zadań  zleconych w 2011 r.  

Tabela nr 6  Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2011 r.  

Tabela nr 7  Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2011 roku  

Tabela nr 8  Wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku  

Tabela nr 10  Wykonanie zadań w zakresie profilaktyki  przeciwalkoholowej i narkomani  

Tabela nr 13  Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących 

z budżetu UE w 2011 r.  
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Porównanie poziomu wykonania wydatków w 2009 r., 2010 r. i 2011 r.  

 

 

Wielkość wydatków ogółem przeliczona na 1 mieszkańca wyniosła 2 771,96 zł z tego:  

− wykonanie wydatków bieżących – 19.653.914,44 zł w stosunku do planu – 20.984.050,74 zł wyniósł 93,7%, 

co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 2.395,65,- zł  

− wykonanie wydatków majątkowych – inwestycyjnych – 3.087.253,27 zł w stosunku do  planu – 

3.446.594,69 zł  wyniósł  89,6%,  co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 593,25 zł.  

W 2011 r. podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz 

w formie dotacji  na realizowane remonty i inwestycji w wysokości 1.027.646,40. Podstawowym źródłem fi-

nansowania inwestycji są środki własne oraz wolne środki.  

W  2011 r. jednostki budżetowe działające na terenie gminy Warta Bol. stosowały tryby działań, jakie na-

kłada ustawa o zamówieniach publicznych.  

Zobowiązania wymagalne na  koniec okresu sprawozdawczego t.j. na 31.12.2011 r., w kwocie 322,00 zł 

dotyczyły Zakładu Gospodarski Komunalnej w Lubkowie z tytułu dostawi usług.  

W  kwotach podstawowych zadania budżetowe w 2011 r. wykonane były w wysokościach określo-

nych w zamieszczonej niżej tabeli 

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

1.  Wydatki ogółem z tego;  24.430/645,43  22.741.169,71  93,1  

1  Wydatki bieżące w tym:  20.984.050,74  19.653.916,44  93,7  

1.1  Wynagrodzenia i pochodne  8.087.274,87  8.319.837,05  97,2  

1.2  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  9.941.083,82  8.918.502,35  89,7  

1.3  Dotacje na zadania bieżące  2.631.293,76  2.556.605,94  97,2  

1.4  Wydatki na programy finansowane z udziałem UE  91.836,11  91.533,28  99,7  

1.5  Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń  x  x  x  

2.  Dotacje na inwestycje  3.446.594,69  3.087.253,27  89,6  

 

Analizując wykonanie wydatków w 2011 r. należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła 

z zachowaniem równowagi budżetowej.  

Szczegółowego omówienia realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji bu-

dżetowej dokonano poniżej.  
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STRUKTURA      PONIESIONYCH       WYDATKÓW  

DZIAŁ 010  

  

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

Wydatki  

Plan po zmianach  Wykonanie w 2011 r.  %  

 

456.741,30  

 

437.644,30  

 

95,8  

Wydatki bieżące  445.741,30  437.644,30  98,2  

Wydatki inwestycyjne  11.000,00  x  x  

 

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:  

Rozdział 0108 Melioracje wodne – zaplanowane środki w kwocie 69.000,00 zł wykonano w kwocie 

65.973,75 zł, co stanowi 95,6%. Wydatki te zostały poniesione między innymi na przekazanie dotacji celowej 

w wysokości 15.000,00 zł na rzecz  Dolnośląskiego Zarządu melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 

oddział w Lwówku Śląskim zgodnie z zawartą umową nr 16/D/DOCH/DOL/LW/2011 na dofinansowanie kon-

serwacji cieku Brenna na dł. 1.400 mb. w m. Szczytnica, Wilczy Las, oraz wykonano „ Konserwację i remont 

melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Warta Bol.” w ramach której, wykoszono skarpy , wy-

grabiono wykoszone porosty i odmulono dno rowów na długości 3.123,00 mb. Częściowo odnowiono przebieg 

rowów (odmulenie, wyskarpowanie) na długości 90,00 mb, dokonano udrożnienie przepustów nr 56 ( odmule-

nie ) o dł. 15,00 mb w miejscowościach; Tomaszów Bol. Raciborowice górne i Dolne, Szczytnica i Warta Bol. 

o łącznej wartości zadania 34.317,00 zł w tym 23.677,00 ze środków dotacji z budżetu województwa dolnoślą-

skiego.  

Dodatkowo ze względu na powstałe zastoiny wodne na rowie nieobjętym ww. zakresie zlecono 250 m od-

cinka rowu gminnego. Kwota wydana na ten cel to 4.305,00 zł.  

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowane środki w kwocie 11.000,00 zł 

na wykonani dokumentacji wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy. Wydatki nie zostały poniesione ze względu 

na wydłużony proces administracyjny. Zadanie to zostanie zakończone i rozliczone w roku 2012.  

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł zostały wykorzystane 

w kwocie 13.172,01 zł, tj: 87,8% na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% 

uzyskanych wpływów z podatku rolnego.  

Rozdział 01095 Pozostała działalność - środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału przezna-

czone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego 

przez producentów do produkcji rolnej na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych 

przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacji celowa z budżetu państwa na realizację zadań 

zleconych.  

W ramach tego rozdziału zostały także wykorzystane  środki na wyłapywanie sześciu bezdomnych psów, 

leczenie dwóch psów bezdomnych  oraz ich pobyt w schroniskach . Na to zadanie w 2011 poniesiono wydatki 

w kwocie 14.137,69 zł. 

 

DZIAŁ 600  

  

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Wydatki  

Plan po zmianach  Wykonanie w 2011 r.  %  

1.542.800,00  1.416.323,28  91,8  

Wydatki bieżące  740.800,00  645.079,15  87,08  

Wydatki inwestycyjne  802.000,00  771.244,13  96,17  

W dziale tym poniesiono wydatki w poszczególnych rozdziałach na realizację zadań związanych 

z budową, modernizacją, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej.  
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Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – w 2011 r. zaplanowano środki w kwocie 479.000,00 zł 

wykorzystano w wysokości 448.3781,62 zł z przeznaczeniem  na  remont drogi wojewódzkiej nr 363 na odcin-

ku Bolesławiec – Iwiny o długości  2.240 mb wspólnie z Województwem Dolnośląskim reprezentowanym 

przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.– udział Gminy w przedsięwzięciu wyniósł 50%.  

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – zgodne z porozumieniem z dnia 4 kwietnia 2011 r. pomię-

dzy Gminą Warta Bol. a Powiatem Bolesławieckim w 2011 r. wykonano przebudowę nawierzchni drogi powia-

towej nr 2286 D Szczytnica – Wilczy Las (poszerzenie do 5,5 m) – udział finansowy gminy w przedsięwzięciu 

to 50% wyniósł 218.996,49 zł. Taki sam udział wniosło Starostwo Powiatowe w Bolesławcu. Drogę oddano do 

użytkowania 6 października 2011 r.  

Rozdział 60016  Drogi publiczne  gminne – w ramach zaplanowanych remontów wydatkowano  na:  

− remonty dróg gminnych, naprawy po uszkodzeniach zimowych – 88.000,00 zł  

− zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 23.815,85 zł  

− zakup znaków drogowych – 1.026,31 zł  

− ubezpieczenie dróg gminnych, chodników w ich ciągu oraz przystanków autobusowych – 836,00 zł  

− wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup wiaty przystankowej) – 3.990,00 zł  

Razem wydatki na drogi gminne – 117.668,16 zł  

Rozdział 60017   Drogi wewnętrzne − w 2011 wydatkowano kwotę 152.017,95 zł na plan 166.800,00 zł, 

tj: 91,1%. Są to wydatki związane z:  

− remontami  na drogach wewnętrznych na terenie gminy – 37.388,39 zł  

− zakupami  materiałów do utrzymania dróg wewnętrznych oraz poprawy ich stanu - – 14.743,54 zł  

− modernizacją drogi wewnętrznej nr 518 w Iwinach (osiedle II) wraz z kosztami inspektora nadzoru – 

99.886,02 zł  

Rozdział 60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – W ramach tego rozdziału wykonano remonty  

dróg i mostów zniszczonych bądź uszkodzonych w powodzi 2010, tj:  

− remont dróg wewnętrznych: nr 525 w Raciborowicach Dolnych i nr 843/1 w Raciborowicach Górnych 500 

mb – 116.579,31 zł  

− remont drogi wewnętrznej nr 489 w Raciborowicach Dolnych 450 mb – 137.592,31 zł  

− remont drogi wewnętrznej nr 602 w Raciborowicach Górnych 550 mb – 173.670,34 zł  

− remont mostu w Raciborowicach Górnych (na działkach nr 365 i 366) – 43.727,10 zł  

− nadzór inspektorski– 7.700,00 zł  

Razem wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 479.269,06 zł  

 

DZIAŁ 630  

  

Turystyka 

Wydatki  

Plan po zmianach  Wykonanie w 2011 r.  %  

1.200,00  1.100,00  91,7  

Wydatki bieżące  1.200,00  1.100,00  91,7  

Wydatki inwestycyjne  x  x  x  

Zadania w tym dziale są zrealizowano w rozdziałach:  

Rozdział 63095 Pozostała działalność − środki w wysokości 1.100,00 zł wydatkowano na opłatę składki 

członkowskiej za 2011 r. na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu, której gmina jest 

członkiem od 2000 r.  

DZIAŁ 700  

 

Gospodarka mieszkaniowa 

Wydatki  

Plan po zmianach  Wykonanie w 2011 r.  %  

496.727,62  277.245,88  55,8  

Wydatki bieżące  466.727,62  277.245,88  59,4  

Wydatki inwestycyjne  30.000,00  x  x  

 

W dziale tym zrealizowano zadania związane z komunalnym zasobem lokalnym, budownictwem, gospo-

darką gruntami i nieruchomościami oraz pozostałą działalnością.  

Rozdział 70004  Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – zaplanowane środki w wysokości  

90.121,00 zł  wydatkowano w kwocie  48.187,03 zł, tj: 53,5%.  
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W 2011 r. w ramach gospodarki mieszkaniowej realizowane były zadania związane z gospodarowaniem 

komunalnym zasobem lokalnym. Wydatki poniesiono w zakresie prowadzenia prac remontowych bieżących, 

na obiektach komunalnych oraz dokonywania zakupów materiałowych na w/w cele w tym:  

− remont wiat przystankowych  

− przebudowa schodów w remizie OSP Raciborowice,  

− remont i malowanie świetlic w miejscowościach Warta Bol., Jurków, Wartowice  

− osadzanie tablic drogowych i ogłoszeniowych  

− remont pomieszczeń klubu sportowego w Warcie Bol.  

− malowanie balustrad na mostach dróg gminnych  

− uzupełnienie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Iwinach  

− koszenie boisk sportowych i porządkowanie terenu  

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w okresie sprawozdawczym na plan 

143.579,00 zł wydatkowano ogółem 50.256,83 zł  tj: 35,0% .Tak niskie wykonanie wynika z odmiennego niż 

rzeczoznawca  wyliczenia kwoty przeznaczonej na wyceny nieruchomości. Rzeczoznawca potraktował wycenę 

aktualizacji opłaty rocznej kilku użytkowników znajdujących się na jednej działce jako jedną wycenę, oraz 

z braku zainteresowania ze strony osób od których zaplanowane zostały przyjęcia gruntów, na których znajdują 

się przepompownie.  

Wydatki w kwocie 50.256,83 zł zostały wydatkowane na zadania takie jak:  

− zakup wypisów i wyrysów ze Starostwa Powiatowego obejmujących obszary gdzie planowane są inwesty-

cje: budowa sieci wodociągowej przesyłowej w Wartowicach oraz budowa ujęcia wody Lubków, dla dzia-

łek przewidzianych do przekazania w użytkowanie GCK, dla działek będących przedmiotem przejęcia 

w Szczytnicy, oraz dla działek będących przedmiotem zbycia  

− zamówienie operatów szacunkowych niezbędnych do:  

1) zamówienie operatów szacunkowych  niezbędnych do aktualizacji opłaty rocznej użytkowania wieczystego 

44 nieruchomości i 20 nieruchomości przeznaczonych do obrotu  

2) zakup 12 wypisów i wyrysów z Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego dla nieruchomości będących 

przedmiotem obrotu lub uregulowania stanu prawnego w księgach wieczystych.  

3) zakup wykazów zmian danych ewidencyjnych  

4) zamówienie 7 ogłoszeń w prasie o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, od-

dania w dzierżawę i najem, oraz 1 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  

5) opłaty sądowe  

6) opłaty  notarialne  

7) opłata  roczna  

Rozdział 70095 Pozostała działalność – w 2011 r. wydatki poniesiono z tytułu zatrudnienia bezrobotnych 

skierowanych poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu .  

Zatrudnialiśmy około 10 pracowników na czas określony głównie przy  pracach takich jak :  

− remont wiat przystankowych  

− przebudowa schodów w remizie OSP Raciborowice,  

− remont i malowanie świetlic w miejscowościach Warta Bol., Jurków, Wartowice  

− osadzanie tablic drogowych i ogłoszeniowych  

− remont pomieszczeń klubu sportowego w Warcie Bol.  

− malowanie balustrad na mostach dróg gminnych  

− uzupełnienie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Iwinach  

− koszenie boisk sportowych i porządkowanie terenu  

W 2011 r. została zatrudniona grupa 4 osobowa przy tzw. pracach społeczno - użytecznych, która wyko-

nywała sprzątanie przystanków PKS, chodników, parków oraz wokół obiektów gminnych. Urząd Pracy przy 

rozliczeniu miesięcznym refunduje 60% minimalnej kwoty świadczenia.  

W rozdziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu soleckiego na kwotę 16.727,62 zł 

z przeznaczeniem na  zakup materiałów na remont Domu Pogrzebowego w Tomaszowie Bol. zostały one nie-

wykorzystane w 2011 z uwagi ,iż sołectwa odstąpiły od realizacji zadania z uwagi na brak wystarczających 

środków na wykonanie zadania.  
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DZIAŁ 710  

  

Działalność usługowa 

Wydatki  

Plan po zmianach Wykonanie w 2011 r. %  

190.000,00  10.356,73  5,5  

Wydatki bieżące  190.000,00  10.356,73  5,5  

Wydatki inwestycyjne  x  x  x  

 

W ramach tego działu zrealizowano zadania w następujących rozdziałach;  

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – w tym rozdziale zabezpieczono środki 

w wysokości 170.000,- zł na realizację prac związanych  na zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy – etap II oraz czterech zmian miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy. Zapłatę za realizację II etapu prac przesunięto na rok 2012.  

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zaplanowane środki w kwocie 20.000,00 zł 

wykorzystano w kwocie 9.925,00 zł tj; 49,6%  na:  

− wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych,  

− opłaty za podział 6 działek ,  

− oplata za aktualizację mapy dla 2 działek  

− opłata za zmianę użytkowania 5 działek  

Wykonanie na poziomie 49,6% wynika z mniejszego od zaplanowanego zapotrzebowania na usługi geo-

dezyjne  

 

DZIAŁ 750  

  

 

Administracja publiczna 

Wydatki  

Plan po zmianach  Wykonanie w 2011 r.  %  

3.143.543,00  3.027.143,00  92,6  

Wydatki bieżące  3.027.143,00  2.813.959,71  49,6  

Wydatki inwestycyjne  116.400,00  96.970,63  92,9  

 

Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 3.143.543,00 zł 

a wykonano je w 92,6, tj. na kwotę 2.910.930,34 zł. Głównym źródłem finansowania tych wydatków są środki 

własne gminy oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie.  

Zadania te zrealizowane w następujących rozdziałach;  

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – na  plan  69.183,00  zł wykonano 69.183,00 zł. tj. 100,0%. 

W ramach tego rozdziału sfinansowano otrzymaną dotacją wydatki na wynagrodzenia i pochodne  związane 

z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu 

cywilnego i wydawaniem dowodów osobistych.  

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – na plan 12.000,00 zł wykonano 12.000,00 zł, tj: 100,0%. 

W ramach tego rozdziału przekazano i rozliczono dotację dla Powiatu Bolesławieckiego z przeznaczeniem na 

zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych dla Zespołu Szkól Mechanicznych w Bolesławcu.  

Rozdział 75022 Rady Gminy –  na plan 245.000,00 zł wykonano 223.898,43 zł, tj: 91,4%.  

Wydatkowane  środki na obsługę Rady Gminy to przede  wszystkim  diety  dla  radnych (203.788,00  zł). 

Pozostałe wydatki dotyczyły zakup materiałów biurowych i delegacji oraz szkoleń.  

Rozdział 75023 Urząd Gminy – na plan 2.686.142,34 zł wykonano 2.478.546,69, tj. 92,3%. Koszty finan-

sowania Urzędu Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne 

od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki to wydatki poniesione na działalność Urzędu Gminy i były to głownie 

koszty utrzymania budynku i funkcjonowania biur tj; usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, 

opłaty za Internet, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowań, wy-

rób pieczęci, ubezpieczenie pomieszczeń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, delegacje służbowe oraz 

podatek od nieruchomości i podatek leśny (125.990,62 zł).   

W ramach wydatków inwestycyjnych ze środków budżetu zrealizowane został zakup  laptopa oraz zapory 

internetowej – urządzenia blokującego automatycznie dostęp do stron zbędnych dla realizacji zadań bieżących 
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gminy, ale też blokujących ewentualne próby nieuprawnionego wejścia do zbiorów prowadzonych przez Urząd 

Gminy. Pozostałe środki wydatków w kwocie 55.510,00 zł przeznaczono na zakup pojazdu samochodowego do 

realizacji zadań bieżących gminy.  

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – na plan 25.361,01 wydatkowano kwotę 23.361,01 zł. tj: 100% 

Poniesione wydatki związane były z przeprowadzeniem spisu na terenie gminy w 2011 r.  

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wykonano w 93,4%. Do głów-

nych zadań prowadzonych w 2011 r. należały:  

− zakup materiałów promocyjnych  

− wydawnictwa promocyjno informacyjna – biuletyn informacyjny, w którym publikowane są najnowsze 

informacje o życiu społeczności lokalnej, wydarzenia gminne, ważne dla mieszkańców informacje admini-

stracyjne.  

− z tytułu członkowstwa Gminy w Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo Izerskie” opłacono składkę 

w wysokości 5.000,00 zł  

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 26.355,00 zł na wykonanie punktów informacji 

turystycznej „WITACZE”.  

Rozdział 75095 Pozostała działalność – na plan 46.856,65 zł wydatkowano 46.856,65 zł, tj: 100,0% , są to 

wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych 

w Urzędzie Gminy.  

 

DZIAŁ 751  

  

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

Wydatki  

Plan po zmia-

nach  

Wykonanie 

w 2011 r.  

%  

16.235,00  16.235,00  100,0  

Wydatki bieżące  16.235,00  16.235,00  100,0  

Wydatki inwestycyjne     

W ramach tego działu zrealizowano  zadania;  

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa − gmina 

otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie bieżących zadań z zakresu admini-

stracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego.  

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu − W dniu 9 października 2011 roku zostały przeprowadzone 

wybory do Sejmu i Senatu. Wydatki zrealizowane zostały w 100% i uwzględniły koszty organizacji i wyposa-

żenia nowego lokalu obwodowej komisji wyborczej nr 5 w Szczytnicy, na który pozyskano dodatkowe środki.  

DZIAŁ 752  

Obrona narodowa 

Wydatki  

Plan po zmianach  Wykonanie w 2011 r.  %  

200,00  200,00  100,0  

Wydatki bieżące  200,00  200,00  100,0  

Wydatki inwestycyjne     

 

W ramach działu 752 Obrona narodowa  zaplanowano środki na:  

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki – środki przyznane w wysokości 200,- zł w formie dotacji wykorzy-

stane w 2011 r. w 100,0% na zakup materiałów biurowych. 
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DZIAŁ 754  

  

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Wydatki  

Plan po zmianach  Wykonanie w 2011 r.  %  

198.863,81  64.881,76  32,6  

Wydatki bieżące  178.863,81  64.881,76  36,3  

Wydatki inwestycyjne  20.000,00  x  x  

 

W ramach działu 754 zrealizowano  zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpo-

żarowej tj;  

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – w ramach porozumień realizowana jest z budżetu gminy 

pomoc dla Policji. W 2011 r. zaplanowane środki przeznaczono na sfinansowanie:  

− nagrody z okazji Dnia Policjanta  

− uruchomiono służby patrolowe na terenie gmin trzy razy w tygodniu w godzinach od 18 do 22 od maja do 

września 2011.  

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne − na plan 186.863,81.- zł wydatkowano 121.235,71 zł,  

tj. 34,7%. Są to wydatki na utrzymanie Ochotniczy Straży Pożarnych we wsiach Raciborowice Górne, Jurków, 

Warta Bol. i Tomaszów Bol. Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące na wypłatę ekwiwalentów za działania 

ratownicze, udział w szkoleniach, wydatki na zakup mundurów galowych i 9 ratowniczych,  paliwa do samo-

chodów, sprzętu tj.: 3 pomp szlamowych,  części zamiennych, składki na ubezpieczenia społeczne, przeglądy 

samochodów i sprzętu, remonty samochodów pożarniczych, badania lekarskie, płace kierowców i za energię.  

W rozdziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu soleckiego na kwotę 36.863,81 zł, 

z kwoty tej wykorzystano 27.538,80 zł, tj: 74,7 na:  

− z funduszu soleckiego wsi Raciborowice Górne – przebudowa schodów przy remizie OSP 

w Raciborowicach Górnych na kwotę 14.678,11 zł, oraz zakup naczyń i sprzętu AGD do remizy OSP na 

kwotę 5.860,71 zł  

− z funduszu soleckiego wsi Tomaszów Bol. − zakup sprzętu i odzieży dla OSP Tomaszów Bol. w kwocie 

2.000,00 zł  

− z funduszu soleckiego wsi Warta Bol. − zakup sprzętu i odzieży dla OSP Warta Bol. w kwocie 4.999,97 zł  

Rozdział 75414 Obrona cywilna – środki przyznane w wysokości 1.000.-zł w formie dotacji celowej wy-

korzystane w 2011 r. w 100,0% na zakup materiałów biurowych.  

 

DZIAŁ 756  

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN-

NYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

I FIZYCZNYCH 

Wydatki  

Plan po 

zmianach  

Wykonanie 

w 2011 r.  

%  

50.000,00  43.608,78  87,2  

Wydatki bieżące  50.000,00  43.608,78  87,3  

Wydatki inwestycyjne     

 

W dziale tym zrealizowano  następujące wydatki;  

Rozdział 75647 − Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych − w ramach tego roz-

działu poniesiono wydatki  związane z poborem podatków i opłat, tj;  

− prowizje dla sołtysów za pobór  podatków od podatników z terenu gminy  

− opłaty komornicze za egzekucję podatków.  
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DZIAŁ 758  

 

Różne rozliczenia 

Wydatki  

Plan po zmianach  Wykonanie w 2011 r.  %  

55.000,00  x  x  

Wydatki bieżące  55.000,00  x  x  

Wydatki inwestycyjne  x  x  x  

W dziale tym poniesiono wydatki na;  

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe − w rozdziale tym nie wykorzystano zaplanowanych wydat-

ków z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.  

DZIAŁ 801  

Oświata i wychowanie 

Wydatki  

Plan po zmianach  Wykonanie w 2011 r.  %  

8.659.308,00  8.512.056,16  98,3  

Wydatki bieżące  8.543.773,00  8.396.521,16  98,3  

Wydatki inwestycyjne  115.535,00  115.535,00  100,0  

 

Gmina Warta Bolesławiecka, w ramach środków własnych, prowadziła w okresie sprawozdawczym cztery 

szkoły podstawowe, jedno gimnazjum oraz dwa przedszkola do których łączni uczęszczało  794 uczniów.  

Liczba uczniów w placówkach oświatowych i średnie zatrudnienie w tych placówkach w okresie sprawoz-

dawczym przedstawiają poniższe tabele.  

1. Szkoły podstawowe  

  

Szkoła  

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2011  

Kl.”0”  kl. I-VI  

liczba oddziałów  uczniowie  liczba oddziałów  uczniowie  

Szkoła Podstawowa  

w Raciborowicach  
1  29  6  123  

Szkoła Podstawowa  

w Warcie Bolesławieckiej  
1  15  6  75  

Szkoła Podstawowa  

w Tomaszowie Bolesławieckim  
1  25  6  146  

ZS-P Szkoła Podstawowa  

w Iwinach  
2  34  6  106  

Szkoła Podstawowa  

w Szczytnicy  
1  21  6  60  

Razem  6  124  30  510  

2. Przedszkola  

  

ZS-P Przedszkole Publiczne w Iwinach  1  25  

Punkt Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim  1  19  

Punkt Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolnych  1  26  

Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Tomaszowie Bolesławieckim  1  18  

RAZEM  4  88  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 22 – Poz. 3256



3. Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach  

Przedszkole 
Liczba  

uczniów  

Liczba oddziałów  

poniżej „0”  88  4  

„0”  124  6  

Razem  212   

  

Szkoła Podstawowa 
Liczba  

uczniów  

Liczba  

oddziałów  

I  73  5  

II  86  5  

III  71  5  

IV  93  5  

V  96  5  

VI  91  5  

Suma  510  30  

4. Gimnazjum  

  

 liczba oddziałów  uczniowie   

 

Klasa I  

 

2  

 

62  

 

 

214   

Klasa II  

 

4  

 

87  

 

Klasa III  

 

3  

 

65  

Zatrudnienie wg stanu na dzień 30.09.2011 w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę 

w okresie sprawozdawczym wynosiło:  

Zatrudnienie w szkołach − wrzesień 2011 r.  

 Szkoła  

pracownicy  
nauczyciele  

administracja  obsługa  

liczba osób  etaty  liczba osób  etaty  liczba osób  etaty  

Szkoła Podstawowa w Raciborowicach  2  1,5  7  6,25  16  12,45  

Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej  2  1,5  5  4,5  14  11,63  

Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim  2  1,5  7  7  15  12,83  

ZS-P Szkoła Podstawowa w Iwinach  2 + 1 BHP  1,5  4  4  

21  17,2  

ZS-P Przedszkole w Iwinach  0  0  1  1  

Gimnazjum w Iwinach  3 + 1 BHP  3  11  10  33  24,28  

Suma  11  9  35  32,75  99  78,39  

Rzazem  46 + 2 BHP  41,75      
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Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej 

„801 – Oświata i wychowanie” i „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”.  

Źródłem finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych w zakresie wydatków bieżących są środki sa-

morządowe w wysokości 2.049.553,16 zł , subwencja oświatowa w kwocie 6.051.662,00zł, dotacja z budżetu 

państwa na dofinansowania zadań własnych 410.841,00 zł .  

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – z poniesionych wydatków w 2011 tj; 4.771.939,57 zł wydatkowano 

na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac – kwotę 2.998.332,89, dotację w wysokości 543.891,00 zł na 

prowadzenie szkoły podstawowej w miejscowości Szczytnica do której uczęszczało 60 uczniów  prowadzonej  

przez „Stowarzyszenie Wsi Szczytnica i Okolic „ .  

Pozostałe wydatki związane były głownie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkół:  

- telefonicznych, Internetowych, pocztowych, prowizji bankowych, naprawy i konserwacje sprzętu  

- remonty pomieszczeń  

- energii  

- wydatków rzeczowych ( materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe )  

- pomoce naukowe i dydaktyczne  

- świadczenia dla pracowników, badania okresowe, odpisy na ZFŚS oraz składki PFRON  

- podróże służbowe, ubezpieczenia i podatek od nieruchomości szkolenia.  

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne  szkołach podstawowych – Na utrzymanie oddziałów klas „O” 

prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem w 2011 r. wydatkowano 96,8 % planu tj. 232.354,70 zł 

z czego 205.709,93 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac. Pozostała kwota wydatków to zakup po-

mocy naukowych i dydaktycznych i usług zdrowotnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal-

nych.  

Rozdział 80104 – Przedszkola -  ogółem wydatkowano w 2011 r. 96,2 %  planu tj. 435.515,31 zł, z czego 

281.007,41 zł to koszty wynagrodzeń , pochodnych od płac, badań okresowych i odpisy na ZFŚS, dotację 

w kwocie 35.233,38 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Tomaszowie Bolesławieckim .Na bieżące 

funkcjonowanie placówek przeznaczono środki na zakup energii, usług remontowych, usług pocztowych, tele-

komunikacyjnych, opłat bankowych, naprawę sprzętu, wypłatę delegacji ubezpieczenia.  

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - w 2011 r. wydatkowana kwotę 8.223,76 zł w formie dotacji do 

Urzędu Wojewódzkiego w związku z umieszczeniem dziecka niesłyszącego w placówce specjalnej gdyż na 

naszym terenie takie nie funkcjonują. Uczeń został skierowany do kształcenia specjalnego w Dolnośląskim 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu,  

Rozdział 80110 Gimnazja – suma wydatków w 2011 r.  wynosiła 2.358.578,61 zł tj. 98,9 % planu.  

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników to kwota 1.742.998,64 zł, są to wynagrodzenia, pochodne 

od wynagrodzeń..  

Pozostałe wydatki to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gimnazjum w Iwinach, dotyczyły one 

głownie : pokrycia kosztów energii, zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz pomo-

cy dydaktycznych, zakup pozostałych usług tj. telekomunikacyjnych, pocztowych, naprawy sprzętu, opłaty za 

Internet, ubezpieczenia.  

W 2011 r. na remont tj: termomodernizację budynku  wydatkowano kwotę 306 569,27 zł.  

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki związane z realizacją zdania w 2011 r. wynosiły 

264.980,34 zł tj: 97,1%  planu, z czego 77.787,12 zł to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac pozostałe 

wydatki to:  zakup usług transportowych i biletów miesięcznych, przeglądy techniczne i naprawy pojazdów 

oraz na zakup paliwa.  

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – koszty funkcjonowania stołówek szkolnych w szkołach podstawowych 

i gimnazjum wyniosły w okresie sprawozdawczym to 203.387,92 zł (93,8% ) w tym  wydatki  związane 

z zatrudnieniem   to   kwota  193.772,32 zł   wynagrodzenia pochodne od płac. Pozostałą kwotę wydatkowano 

na zakup materiałów i wyposażenia .  

Rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych –  zaplanowane wydatki w kwocie 122.000,00 zł 

przeznaczone są na remont budynku gimnazjum  zostaną wykorzystane w kwocie 121.927,93 zł. Na w/w zada-

nie pozyskano środki z budżetu państwa w wysokości 100.000,00 zł.  

Rozdział 81095 Pozostała działalność – ogółem zrealizowano plan w 97,6 % tj. wydatkowano planowa-

nych środków.  

Rozdział ten obejmował głównie sfinansowanie wyjazdów uczniów na basen oraz wydatki na odpisy 

ZFŚS emerytowanych nauczycieli.  

DZIAŁ 851  
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Ochrona zdrowia  

Wydatki  

Plan po zmianach  Wykonanie w 2011 r.  %  

135.392,02  121.980,70  90,1  

Wydatki bieżące  125.392,02  111.980,70  89,3  

Wydatki inwestycyjne  10.000,00  10.000,00  100,00  

 

Wydatki realizowano w rozdziałach:  

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – w 2011 r.  poniesiono wydatków w kwocie 10.000,00 zł w formie dota-

cji dla Szpitala w Bolesławcu z przeznaczeniem dla Oddziału zakaźnego na zakup sprzętu medycznego.  

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – środki w tym rozdziale przeznaczono na  wydatki związane 

z zorganizowaniem  wyjazdów dla kobiet z terenu gminy na badania mammograficzne, które przeprowadza  

Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Legnicy. w 2011 r. zor-

ganizowano dwa wyjazdy na badania w którym udział wzięło 97 kobiet.  

W ramach współpracy z ośrodkiem zorganizowano wykłady dla młodzieży szkolnej zorganizowane 

w Gimnazjum Publicznym w Iwinach. Tematem wykładów była profilaktyka chorób nowotworowych ze 

szczególnym uwzględnieniem raka piersi. Przeprowadzono dwie sesje wykładów w których wzięło udział  

69 uczniów III klas Gimnazjum.,  

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani – w ramach tego rozdziału w 2011 r. zostały zakupione ulotki na 

potrzeby realizacji zadań profilaktycznych oraz przeprowadzono programy profilaktyczne dla uczniów klas I –

III szkół podstawowych w gminie.  

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi − Wydatki ze środków tego rozdziały są skierowane na 

prowadzenie zadań bieżących, do których należy zaliczyć organizację posiedzeń Komisji i realizację czynności  

administracyjnych, w tym związanych z prowadzeniem postępowania wobec osób uzależnionych od alkoholu.  

Poza kosztami wynagrodzenia za 11 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych oraz 4 posiedzeń Zespołu Motywującego do Leczenia z budżetu gminy uregulowane zostały koszty  

24 opinii w przedmiocie uzależnienia i 33 opłat sądowych w sprawach skierowanych do postępowania sądowe-

go.  

W 2011 roku gmina partycypowała w kosztach organizacji V Balu bez alkoholu , zorganizowana została 

akcja „Gmina dzieciom”, dofinansowana  organizacja kolonii letnich wraz z realizacją na miejscu programu 

profilaktycznego „Uzależnienie – przecież nie ja”.  

W celu sprawdzenia stosowania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim zorganizowana zosta-

ła akacja „Zakup kontrolowany” podsumowana szkoleniem dla przedsiębiorców i sprzedawców napojów alko-

holowych. Komisja uczestniczyła w szkoleniu poświeconemu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie, w tym tworzenia i zasad działania zespołów interdyscyplinarnych.  

Ponadto Komisja w roku 2011 zakupiła nagrody na podsumowanie akcji „Szkoła bez przemocy” 

w Gimnazjum w Iwinach, opracowała ulotkę informacyjną o dostępnych formach pomocy i zleciła jej druk 

nakładem 1000 egz., dofinansowała zakup wydawnictw dla organizatorów „Niedzieli trzeźwości” w Warcie 

Bolesławieckiej, zakupiła telewizor i DVD na potrzeby szkoleniowe, w tym związane z działalnością grupy 

wsparcia „Warto” w Warcie Bolesławieckiej. Zakupiono również wyposażenie dla Oddziału Detoksykacji Wo-

jewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu.  

Niepełne wykorzystanie środków związane jest z oszczędnościami wprowadzonymi przy organizacji im-

prez, w tym akcji „Gmina dzieciom”, kosztach szkolenia Komisji i niewykorzystaniem środków zaplanowa-

nych na szkolenia osób podejmujących działania dla rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Realizację zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomani przedstawiono w tabeli  

nr 10.  

Rozdział 85195 Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 7.609,48 zł zostały wykorzystane 

na remont bieżący Ośrodka Zdrowia w Raciborowicach Górnych.  
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DZIAŁ 852  

  

Pomoc społeczna 

Wydatki  

Plan po zmianach  Wykonanie w 2011 r.  %  

3.743.710,44  3.706.688,05  99,0  

Wydatki bieżące  3.743.710,44  3.706.688,05  99,0  

Wydatki inwestycyjne  x  x  x  

W ramach tego działu realizowane były zadania w;  

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznych – w ramach tego rozdziału w 2011 r. wydatkowano na zada-

nia bieżące 221.982,32 zł, tj. 100,0% planu na opłatę za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opie-

ki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu. 

W Domach Pomocy przebywało w 2011 roku 8 osób. Średni koszt pobytu 1 osoby to kwota około – 2.109,48 zł 

miesięcznie.  

Rozdział 85212 − Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W 2011 r. wypłacono :  

− 17.178 świadczeń rodzinnych tj: około 1.432 miesięcznie  

− 482 świadczeń pielęgnacyjnych tj około 40 miesięcznie  

− 1.879 zasiłków pielęgnacyjnych tj około 157 miesięcznie  

− 1.021 świadczeń alimentacyjnych tj około 85 miesięcznie  

Rozdział 85213 − Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za  27 osoby  pobierające niektóre świad-

czenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 

w projekcie POKL  

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Są to wy-

datki związane z udzielaniem świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zapomóg dla podopiecznych z terenu 

naszej gminy.  

W 2011 roku z pomocy GOPS skorzystało 398 rodziny w tym  

− z zasiłków stałych 28 osób  

− z zasiłków okresowych 106 osoby  

− z zasiłków celowych 133 osób  

Źródłem finansowania  zadań gminy w tym zakresie były środki własne oraz dotacja celowa z budżetu 

państwa.  

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – ze środków własnych gmina sfinansowała wypłatę dodatków 

mieszkaniowych. Na ten cel wydano w 2011 r. 51.889,00 zł, tj: 331 świadczeń, tj: około 29 miesięcznie.  

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – w 2011 r. na działalność bieżącą wydatkowano  

423.601,31 zł, tj: 99,9% zaplanowanej kwoty − 423.904,14 zł.  

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników. Pozostałe 

wydatki to wydatki bieżące, do których należały drobne wyposażenia biurowe, materiały, przejazdy pracowni-

ków do podopiecznych, szkolenia, delegacje.  

W rozdziale tym wydatkowano także środki z UE w kwoce 82.193,31 zł na realizacje projektu – „Promo-

cja integracji społecznej w GOPS w Warcie Bol”.  

Rozdział 85295 Pozostała działalność – w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 

bezpłatnym dożywianiem w stołówkach szkolnych pomocą objęto 196 uczniów. Łączny koszt dożywiania wy-

niósł 94.351,00 zł, oraz wypłacono dodatkowo świadczenie w wysokości 100 zł  dla osób pobierających świad-

czenia pielęgnacyjne łącznie 7.400,00 zł.  

Kwotę 1.315,00 zł przeznaczono na zakup paczek dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy  biorących 

udział w spotkaniu opłatkowym.  

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu w 2011 podpisano porozumienie na organizację prac spo-

łeczno – użytecznych dla 4 osób z terminem zatrudnienia od 1 marca 2011 do 30 listopada 2011 roku.  Całko-

wity koszt utrzymania pracowników społeczno-użytecznych zamknął się w kwocie  9.796 złotych.  

Od 2005 roku nasi mieszkańcy korzystają także z pomocy w postaci żywności, którą wydaje TPD w Bole-

sławcu. Z terenu naszej gminy w 2011 r. w skorzystało z tej formy pomocy 8.200 osób – Wydano 83.121 kg 

żywności na kwotę 290.924,00 zł.  
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DZIAŁ 854  

  

Edukacyjna opieka wychowawcza 

Wydatki  

Plan po zmianach  Wykonanie w 2011 r.  %  

361.823,00  330.751,52  91,4  

Wydatki bieżące  361.823,00  330.751,52  91,4  

Wydatki inwestycyjne     

 

Na realizację zadań, którym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki w wychowania, 

dostosowanych do odpowiedniego wieku i osiągniętego rozwoju, wykorzystano z planowanych środków 

w 2011 r. kwotę 330.751,52 zł, tj: 91,4%  

Poniżej przedstawiono realizację tych wydatków:  

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – ogółem w 2011 r. wydatkowana na funkcjonowanie świetlic szkol-

nych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 89.706,25 zł. Wydatki te przeznaczono  na wynagrodze-

nia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.  

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkole-

nia młodzieży − w 2011 na kolonie zaplanowano kwotę 149.233,00 zł a wydatkowano kwotę 140.070,27 zł.  

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zorganizowanie „Zielonej Szkoły”  oraz koloni letnich 

dla dzieci w Pogorzelicach.  

Uczestnikami „Zielonej szkoły było 86 uczniów z klas V szkół podstawowych, a kolonie letnie dla dzieci  

zostały zorganizowane w miejscowości w formie II turnusów. I turnus odbył się w dnia 10 lipca 2011 do  

25  lipca 2011 r. w którym udział wzięło 87 uczniów i 8 opiekunów, a w  II turnusie  53 dzieci i 5 opiekunów 

w dniach od 24 lipca 2011 do 6 sierpnia 2011 r.  

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów − z zaplanowanych środków na 2011 roku  112.679,00 zł 

wydatkowano kwotę 90.975,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

socjalnym .  

Rozdział 85446 Dokształcane i doskonalenie nauczycieli − wydatki zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł,  

tj: 100,0% planowanej kwoty, zostały przeznaczone w formie dotacji dla Powiatowe Centrum Edukacji 

i Kształcenia   Kadr w Bolesławcu  na podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz dokształcanie zawodowe 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Warta Bol.  

 

DZIAŁ 900  

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Wydatki  

Plan po zmianach  Wykonanie w 2011 r.  %  

3.104.569,00  804.353,05  25,9  

Wydatki bieżące  1,765.669,00  751.828,70  42,6  

Wydatki inwestycyjne  1.338.900,00  52.524,35  3,9  

 

W dziale „900”  zaplanowano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu gospodarki ście-

kowej i ochrony wód, oczyszczanie gminy, oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni oraz dotacji dla Zakładu Go-

spodarki Komunalnej w Lubkowie.  

Wydatki realizowano w rozdziałach:  

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – środki zaplanowane w wysokości 56.030,00 zł 

w 2011 r. wykorzystano 22.811,30 zł. Środki zostały zaplanowane na realizacje zadania – Zagospodarowanie 

parku wiejskiego w Raciborowicach Górnych jako miejsce wypoczynku i rekreacji.  

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane wydatki w 2011 r. w kwocie 731.448,87 zł 

zostały przeznaczone za zakup energii elektrycznej do oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na remonty, eksplo-

atację oświetlenia i inwestycje.  

Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki zawarta została 

z Zakładek Energetycznym Energia Pro SA we Wrocławiu.  
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Środki zaplanowane na inwestycje w kwocie 220.000,00  zł zostały wykorzystane w kwocie 196.505,33 zł 

na wykonanie  oświetlenia ulicznego w miejscowości  Szczytnica .  

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – na  zadanie  to  zaplanowano  kwotę  2.108.569,00 zł, 

a zrealizowano 1.942.336,07, tj. 92,1% zakładanego planu  są to środki na dotacji przedmiotowej i celową dla 

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie.  

Z przyznanej w 2011  dotacji celowej na kwotę 1 080 000,00 wykorzystano 983 789,27 zł na zadania:  

1. Budowa infrastruktury do segregacji odpadów i zakup urządzeń.  

Zakupiono: prasa do zgniatania i paczkowania, sito bębnowe oraz zainstalowano monitoring linii sortow-

niczej na kwotę 194 665,80 zł,  

2. Modernizacja składowiska Raciborowice Dolne Sporządzono projekt  budowlany instalacji odgazowującej 

oraz projekt sieci elektrycznej.  

Zakupiono instalację odgazowującą – kwota 90 587,63 zł,  

3. Rekultywacja składowiska Warta Bol. II etap Sporządzono wniosek o udzielenie zezwolenia na odzysk 

odpadów. Wykonano monitoring składowiska – kwota 55 091,35 zł,  

4. Zakup samochodu do wywozu odpadów.  

Zakupiono i ubezpieczono śmieciarkę – kwota 536 668,50 zł,  

5. Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Wartowicach.  

Zakupiono oprawę studni głębinowej – kwota 9 500,00 zł,  

6. Rozbudowa SUW w Wartowicach.  

Zakupiono materiały hydrauliczne, budowlane i elektryczne; zakupiono pompy − kwota 62 679,55 zł.  

7. Rozbudowa sieci wodociągowej Tomaszów Bol. dz. 706-/27-35  

Geodezyjnie zinwentaryzowano sieć wodociągową Ø 90 PCV o długości 360,0 m – kwota 5 719,46 zł.  

8. Rozbudowa sieci wodociągowej Raciborowice G. dz. nr 673, 674.  

Sporządzono projekt, zakupiono materiały hydrauliczne, geodezyjnie wytyczono i zinwentaryzowano sieć 

wodociągową Ø 90 PCV o długości 168,0 m – kwota 8 372,35 zł.  

9. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Tomaszów Bol. 706/27-35.  

Geodezyjnie wytyczono i zinwentaryzowano sieć wodociągową, zakupiono materiały hydrauliczne, sieć 

kanalizacyjną Ø 200 PCV o długości 260,0 m − kwota 3 476,00 zł.  

10. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Iwiny os. I cd  

Geodezyjnie zinwentaryzowano sieć kanalizacyjną Ø 200 PCV o długości 710,0 m oraz Ø 160 PCV 

o długości 52,0 m – kwota 2 870,00 zł,  

11. Rekultywacja składowiska Tomaszów Bol.  

Sporządzono wniosek o udzielenie zezwolenia na odzysk odpadów – kwota 14 158,63 zł,  

Ze względu na warunki pogodowe i problemy organizacyjne przesunięto realizację następujących zadań 

na rok kolejny:  

1. Rozbudowa sieci  Kan. Raciborowice D. dz. 181/2-181/4,  

2. Rozbudowa sieci kan. Tomaszów Bol. 370/3-370/12,  

3. Rozbudowa sieci wód. Tomaszów Bol. 370/3-370/12,  

4. Rozbudowa o dodatkową przepompownie Tomaszów Bol.  

Z przyznanej 2011 r.  dotacji  przedmiotowej na kwotę  1 014 569,00 zł wykorzystano  924.759,60 zł na 

zadania:  

1. Zimowe utrzymanie placów, parkingów i dróg gminnych – kwota 19 374,00 zł,  

− posypywanie dróg gminnych piaskiem 555,9 km,  

− usuwanie błota pośniegowego 95,0 km,  

− odśnieżanie 317,8 km  

2. Letnie utrzymanie poboczy dróg − koszenie trawy na poboczach 581,4 km – kwota 46 512,00 zł,  

3. Utrzymanie terenów zielonych − koszenie trawy 163 000 m
2 
− 1 630,00 zł,  

4. Odbiór odpadów selektywnie zbieranych - Odebrano łącznie 12 603,5 szt. kompletów (plastik, szkło, papier, 

bio) – kwota 161 324,80 zł,  

5. Odbiór odpadów wielkogabarytowych − Odebrano łącznie 55 ton – kwota 3 319,80 zł,  

6. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego − Odebrano łącznie 23,19 ton. – kwota 3 500,00 zł, 

7. Dotacja do ceny dostawy wody i odprowadzania ścieków dla poszczególnych grup taryfowych na 2011 r.  

− sprzedaż ścieki 287 389,98 m
3
.  

− sprzedaż wody 273 929,10 m
3 
 

Kwota 689 099,00 zł.  

Oszczędności przede wszystkim wynikają z korzystnych warunków pogodowych – nie było potrzeby od-

śnieżania dróg oraz z mniejszego niż planowe zużycia dotowanej wody i ścieków.  
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Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śro-

dowiska − zaplanowane środki w wysokości 1.500,00 zł na pokrycie opłat za korzystanie ze środowiska (emi-

sja z samochodów służbowych i kotła w tut. Urzędzie Gminy) nie zostały wykorzystane ze względu na usta-

wowe zwolnienie z obowiązku zapłaty.  

Rozdział 90095 Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w wysokości 53.381,83 zł wykorzysta-

no kwotę 34.119,21 zł  na:  

− zakup nagród na konkurs – wiedzy ekologicznej w SP Iwiny,  

− zakup  tablic o zakazie wysypywania śmieci,  

− zakup rękawic i worków na Sprzątanie Świata 2011.  

− zlikwidowano dzikie składowisko w miejscowości Warta Bol.  

− zakup pojemników na zużyte baterie  

Środki wykorzystano w ramach opłat i kar za korzystanie ze środowiska  

 

DZIAŁ 921  

  

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

Wydatki  

Plan po zmianach  Wykonanie w 2011 r.  %  

1.058.118,05  987.698,58  93,3  

Wydatki bieżące  955.522,36  914.675,37  95,7  

Wydatki inwestycyjne  102.595,69  73.023,21  71,2  

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki w wydatkowano kwotę 987.698,58, tj. 93,3% planu. Wy-

datki te obejmują głównie:  

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki w 2011 r. to głównie dotacja dla 

Gminnego Centrum Kultury − w kwocie 542.000,01 zł,  tj. 100,0%, oraz wydatki związane z bieżącym utrzy-

maniem świetlic i remontami.  

W rozdziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu soleckiego na kwotę 151.878,44 zł 

w 2011 r. z kwoty tej wykorzystano 106.518,93 zł na:  

− z funduszu soleckiego wsi Szczytnica − zakup sprzętu do kuchni w świetlicy Szczytnicy w kwocie 

19.930,76 zł  

− z funduszu soleckiego wsi Iwiny − zakup sprzętu do kuchni wraz z montażem w kwocie  16.774,30 zł do 

świetlicy w Iwinach  

− z funduszu soleckiego wsi Wartowice − zakup wyposażenie do świetlicy w Wartowicach w kwocie  

15.109,51  

− z funduszu soleckiego wsi Jurków − remont boiska sportowego w kwocie 11.758,80 zł  

− z funduszu sołeckiego wsi Lubków − zakup i montaż piłko chwytu oraz zorganizowanie imprezy wiejskiej 

w kwocie 12.861,06  

− z funduszu sołeckiego wsi Tomaszów Bol.  – zakup strojów dla zespołu „ Niespodzianka, zakup sprzętu 

i odzieży dla OSP  oraz  zorganizowanie imprezy wiejskie w kwocie 6.000,00 zł  

− z funduszu soleckiego wsi Warta Bolesławiecka  −  zakup materiałów budowlanych na ogród grillowy, piec 

chlebowy i wędzarnię oraz zorganizowanie imprezy wiejskie w kwocie  13.040,81 zł.  

Rozdział 92116 Biblioteki – na zadanie to zaplanowano kwotę 200.000,00 zł i wykonano w 100,0% 

w formie dotacji na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Warcie Bol. wraz z 3 filiami na tere-

nie gminy.  

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków – zaplanowane i wykonane środki w kwocie  

20.000,00 zł przeznaczono na wykonanie konserwacji kościoła w Raciborowicach Górnych i Okmianach.  

 

DZIAŁ 926  

 

Kultura fizyczna i sport 

Wydatki  

Plan po zmianach  Wykonanie w 2011 r.  %  

1.177.532,36  132.717,85  11,2  

Wydatki bieżące  271.904,36  132.717,85  48,8  

Wydatki inwestycyjne  905.628,00  x  x  
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W tym dziale poniesiono wydatki na działalność bieżącą mającą na celu upowszechnianie kultury fizycz-

nej i sportu .  

Zadania te realizowane były w:  

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – wydatki w tym rozdziale poniesiono w wysokości  872.616,20 zł na 

bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy.  

W ramach tego rozdziału poniesiono także wydatki na prowadzenie zajęć w ramach projektu „Animator – 

Moje Boisko Orlik 2012” prowadzonym na kompleksie boisk sportowych w Warcie Bolesławieckiej. Projekt 

był realizowany w terminie od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 30 listopada 2011 roku. Z zajęć zorganizowa-

nych przez Animatora w ciągu miesiąca średnio korzystało 800 osób w tym 70%, tj. 560 osób stanowiły dzieci 

i młodzież. Pozostałe 30%−240 osób to osoby dorosłe. Zawarto również umowę-zlecenie na opiekuna boiska 

wielofunkcyjnego w Iwinach. Dzięki zawartej umowie stworzono możliwości do korzystania z boisk 

w godzinach popołudniowych. Umowa zawarta była od dnia 21 marca 2011 r. do dnia 31 października 2011 r. 

zajęć w ramach projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” prowadzonym na kompleksie boisk sporto-

wych w Warcie Bol. Czas trwania projektu to od 1 lutego 2010 r. do 30 listopada 2011 r..  

Zaplanowane środki w łącznej  kwocie 905.628,00 zł z przeznaczeniem na  budowę boiska wielofunkcyj-

nego przy szkole podstawowej w Raciborowicach Dolnych w kwocie 654.000,00 zł wykorzystano kwotę 

635.346,66 zł oraz na modernizację boisk sportowych w Iwinach, Raciborowicach i Tomaszowie Bol. 

w kwocie 251.628,00 zł wykorzystano 200.303,04 zł.  

W rozdziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu soleckiego na kwotę 11.145,00 zł, 

z kwoty tej wykorzystano 11.143,60 zł na:  

− z funduszu soleckiego wsi Jurków –sprzętu sportowego w kwocie 1.845,00 zł  

− z funduszu soleckiego wsi Iwiny zakup sprzętu i odzieży dla GKS Iwiny w kwocie 1.998,60 zł  

− z funduszu wsi Warta Bol. – zakup sprzętu i wyposażenia dla GKS Warta Bol. W kwocie 5.300,00 zł.  

− z funduszu wsi Tomaszów Bol. – zakup sprzętu i wyposażenia dla GKS Warta Bol. W kwocie 2.000,00 zł.  

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu − łączna kwota przeznaczona na realizację 

tego zadania 227.281,46 zł z czego wykorzystano kwotę 227.280,06 zł. 

W ramach realizacja zadania własnego Gminy w zakresie kultury fizycznej ogłoszono konkurs w dwóch 

zakresach. Pierwszy dotyczył wspierania działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu 

wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej, drugi wspieranie dzia-

łalności klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach ligowych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu 

28 stycznia 2011 roku zawarto umowy z czterema stowarzyszeniami kultury fizycznej i jednym uczniowskim 

klubem sportowym tj.  

1) Gminnym Klubem Sportowym Raciborowice  

2) Gminnym Klubem Sportowym Warta Bolesławiecka  

3) Gminnym Klubem Sportowym Tomaszów Bolesławiecki  

4) Gminnym Klubem Sportowym Iwiny  

5) Uczniowskim Klubem Sportowym „TUKAN” Iwiny  

Czas obowiązywania umowy obejmował termin od 15 stycznia 2011 r. do dnia 15 grudnia 2011 r.  

Dodatkowo udzielono 3 dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TUKAN” w Iwinach na realizację 

zadań:  

− Przygotowanie i start zawodników UKS „TUKAN” Iwiny w Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów 

Młodszych w biegach na orientację.  

− Przygotowanie zawodników UKS „TUKAN” Iwiny do Mistrzostw Świata i Europy w biegach na orienta-

cję.  

− Przygotowanie i start zawodników UKS „TUKAN” Iwiny w III lidze kobiet i Młodziczek w piłce siatko-

wej.  

Rozdział 92695 Pozostała działalność − w ramach tego rozdziału zaplanowane środki 3.168,54 zł wydat-

kowano 1.503.07 zł.  

Środki zaplanowane są wydatki związane z organizowanie pucharu Wójta i Przewodniczącego Rady Gmi-

ny.  

REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 ORAZ ZMIANY W PLANACH TYCH WYDATKOW  

W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO  

 

W roku 2011 w ramach wydatków bieżących realizowano 1 projekt z udziałem środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 pod tytułem „Pro-

mocja integracji społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej” realizowany 
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w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie 

Bolesławieckiej. Środki w 2011 r. na realizację projektu wynosiły łącznie po zmianach  82.193,31 zł, wykorzy-

stano je w 99,6%, tj: 81.890,48 zł. W uchwalonym budżecie kwota na realizację tego projektu wynosiła 

122.104,59 zł. Po podpisaniu aneksu na realizację zadania w 2011 r. uchwałą Rady Gminy nr XVI/96/11 z dnia 

20 grudnia 2011 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków  do kwoty 82.193,31 zł.  

Realizując budżet wykonano zadania, od których zależy zaspokojenie bieżących potrzeb społeczeństwa 

gminy Warta Bolesławiecka, prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych a także realizowano 

zadania inwestycyjne, których cykl realizacji rozłożony jest na okres dłuższy niż jeden rok oraz wydatki mająt-

kowe o mniejszym rozmiarze, które zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym.  

W związku z występującą na terenie gminy trudną sytuacją gospodarczą i wnioskami o umorzenie podat-

ków ograniczono realizację zadań w budżecie oraz wprowadzono program oszczędnościowy w jednostkach 

organizacyjnych i administracji.  

Mimo to niezależnie od trudnej sytuacji w rolnictwie i gospodarce windykowane są i będą należności po-

datkowe należne gminie od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych  

Na bieżąco korygowany był budżet po stronie dochodów i wydatków w działach gdzie występowały 

znaczne większe lub mniejsze od planowanych wpływy spowodowane uwarunkowaniami niezależnymi od 

gminy.  

Taka realizacja budżetu wskazuje na bardzo rozważne działanie Wójta i Urzędu Gminy. 
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WYKONANIE BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW  

za 2011 rok  

Tabela 1  

 Dział Rozdział 
Dochody  Wydatki  

Plan  Wykonanie  %  Plan  Wykonanie  %  

010  Rolnictwo i łowiectwo  459 418,30  459 818,30  100,1  456 741,30  437 644,30  95,8  

600  Transport i łączność  498 800,00  473 795,83  94,5  1 542 800,00  1 416 323,28  91,8  

630  Turystyka  x  x  x  1 200,00  1 100,00  91,7  

700  Gospodarka mieszkaniowa  85 127,00  83 850,03  98,5  496 727,62  277 245,88  55,8  

710  Działalność usługowa  x  x  x  190.000,00  10 356,73  5,5  

750  Administracja publiczna  97 574,00  103 102,13  105,7  3 143 543,00  2 910 930,34  92,6  

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  16 235,00  16 235,00  100,0  16 235,00  16 235,00  100,0  

752  Obrona narodowa  200,00  200,00  100,0  200,00  200,00  100,0  

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  1 000,00  1 000,00  100,0  202 863,81  136 235,71  67,2  

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających oso-

bowości prawnej  

10 710 331,86  11 714 723,02  109,4  50 000,00  43 608,78  87,2  

757  Obsługa długu publicznego  x  x  x  X  X  X  

758  Różne rozliczenia  6 779 909,13  6 839 412,38  100,9  55 000,00  X  X  

801  Oświata i wychowanie  432 664,00  433 251,08  100,1  8 659 308,00  8 512 056,16  98,3  

851  Ochrona zdrowia  x  x  x  135.392,02  121 980,70  90,1  

852  Pomoc  społeczna  3 115 489,31  3 082 614,49  98,9  3 743 710,44  3 706 688,05  99,0  

854  Edukacyjna opieka wychowawcza  82 679,00  66 062,00  79,9  361 823,00  330 751,52  91,4  

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  47 549,83  49 507,99  104,1  3 139 450,83  2 730 715,45  86,9  

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  28 999,00  46 387,00  159,9  1 058 118,05  987 698,58  93,3  

926  Kultura fizyczna i sport  4 300,00  4 353,94  101,3  1 177 532,36  1 101 399,23  93,5  

Razem  22 360 276,43  23 374 313,19  104,5  24 430 645,43  22 741 169,71  93,1  

957  Nadwyżka z lat  ubiegłych  2.070.369,00  2.310.028,74  111,6  x  x  x  

O G Ó Ł E M  24 430 645,43  25 684 341,93  105,1  24 430 645,43  22 741 169,71  93,1  
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Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2011 r.  

Tabela nr 9  

  

Lp. Treść 
Klasyfikacja  

§ 

Kwota planowa 

w 2011 r. 
Wykonanie % 

1.  2.  3.  4.    

 

Przychody ogółem:  

 

  

2 070 369,00  

 

2 310 028,74  

 

111,6  

1.  Kredyty  § 952     

2.  Pożyczki  § 952     

3.  Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  

§ 903     

4.  Splata pożyczek udzielonych  § 951     

5.  Prywatyzacja majątku jst  § 944     

 

6.  

 

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  

 

 

§ 957  

 

2 070 369,00  

 

2 310 028,74  

 

111,6  

7.  Papiery wartościowe (obligacje )  § 931     

8.  Inne źródła ( wolne środki)  § 955     

 

Rozchody ogółem  

 

  

0,00  

 

0,00  

 

0,00  

1.  Spłata kredytów  § 992     

2.  Spłata pożyczek  § 992     

3.  Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących 

z budżetu UE  

§ 963     

4.  Udzielone pożyczki  § 991     

5.  Lokaty  § 994     

6.  Wykup papierów wartości0wych (obligacje )  § 982     

7.  Rozchody z tytułu innych rozliczeń  § 995     
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr SOG.Z.16. 

.2012 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka 

z dnia 27 marca 2012 r.  

 

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego za 2011 r.  

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym cyt. „Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do po-

szczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw”.  

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej mająt-

kowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.  

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Warta Bolesławiecka są nieruchomości grunto-

we.  

Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charak-

ter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym, niektóre zdarzenia dla czytelniejsze-

go ich zobrazowania przedstawiono w diagramach. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościo-

wym oraz wartościowym. Dane zostały porównane według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. oraz na dzień  

31 grudnia 2011 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego.  

Zmiany w podanym przedziale czasu dotyczyły przede wszystkim zbycia oraz nabycia nieruchomości, 

a także innego rozdysponowania. Gmina Warta Bolesławiecka przeprowadziła w poprzednich latach kompletną 

inwentaryzację i analizę gruntów, stanowiących mienie gminne. Wnioski wyciągnięte z powyższego działania 

skutkowały  

rozpoczęciem w roku 2011 działań mających na celu uporządkowanie praw władania nieruchomościami. 

W związku z powyższym zostały podpisane umowy dzierżawy i użyczenia z dotychczasowymi bezumownymi 

użytkownikami. Ponadto sporządzono pomiędzy Gminą Warta Bolesławiecka a Gminnym Centrum Kultury 

notarialną umowę użytkowania nieruchomości stanowiących świetlice, domy kultury oraz kino. Dotychczaso-

wa umowa użyczenia nie pozwalała instytucji kultury czerpania pożytków z nieruchomości, które były przez 

nią użytkowane. Placówkom oświatowym zlokalizowanym w Iwinach przekazano w trwały zarząd nierucho-

mości niezbędne do wykonywania w nich zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej. Rozpoczęte 

w 2011 roku działania mające na celu uporządkowanie władania nieruchomościami gminnymi będą kontynu-

owane w latach następnych.  
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I. MIENIE KOMUNALNE – stan na 1 stycznia 2011 r.  

1. GRUNTY  

A. OGÓLNE PRZEDSTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMI-

NY WARTA BOLESŁAWIECKA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCENTOWE PRZEDSTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY 

WARTA BOLESŁAWIECKA  
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PROCENTOWE PRZEDSTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH ZASÓB GMINY 

WARTA BOLESŁAWIECKA  

 

 

 

PROCENTOWE PRZEDSTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ 

GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA  
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PROCENTOWE PRZEDSTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW  ODDANYCH  

W DZIERŻAWĘ W ROZBICIU NA CEL DZIERŻAWY  
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B. SZCZEGÓŁOWE PRZEDSTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE 

KOMUNALNE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE 

UŻYTKI ORAZ MIEJSCOWOŚCI  
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2. BUDYNKI I LOKALE  

Ilość budynków wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. wynosi 43, w tym:  

mieszkalne    −    2  

przemysłowo użytkowe   −  15  

użyteczności publicznej   −           23  

inne     −             3  

Gmina     −           43  

Ponadto gmina była współwłaścicielem 6 budynków mieszkalnych i 1 budynku gospodarczego w różnej 

wielkości udziałów.   

II. ROZDYSPONOWANIE MIENIA KOMUNALNEGO – w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 

2011 r.  

1. NABYCIE  

W roku 2011 gmina nabyła grunty o łącznej pow. 2,0871 ha z rozbiciem:  

 

 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka  

2. ZBYCIE  

W roku 2011 gmina zbyła grunty o łącznej pow. 0,1745 ha z rozbiciem:  
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Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka  

3. INNE CZYNNOŚCI MAJĄCE WPŁYW NA RÓŻNICĘ POWIERZCHNI MIENIA KOMUNAL-

NEGO, WYKONANE W 2011 R.  

W roku 2011 w wyniku sprostowania powierzchni działek powierzchnia gruntu wchodzącego w skład 

mienia komunalnego wzrosła o 0,2786 ha z rozbiciem:  

 

 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka  

4. INNE ROZDYSPONOWANIE GRUNTÓW NIE MAJĄCE WPŁYWU NA RÓŻNICĘ PO-

WIERZCHNI MIENIA KOMUNALNEGO, WYKONANE  

W 2011R.  

W roku 2011 oddano w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie i trwały zarząd grunty  

o łącznej powierzchni 16,3180 ha z rozbiciem:  
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III. MIENIE KOMUNALNE – stan na 31 grudnia 2011 r.  

1. GRUNTY  

A. OGÓLNE PRZEDSTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMI-

NY WARTA BOLESŁAWIECKA:  

 

 

PROCENTOWE PRZEDSTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY 

WARTA BOLESŁAWIECKA  
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PROCENTOWE PRZEDSTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH ZASÓB GMINY 

WARTA BOLESŁAWIECKA  

 

 

PROCENTOWE PRZEDSTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ 

GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA  
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PROCENTOWE PRZEDSTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW  ODDANYCH  

W DZIERŻAWĘ W ROZBICIU NA CEL DZIERŻAWY  
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B. SZCZEGÓŁOWE PRZEDSTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE 

KOMUNALNE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE 

UŻYTKI ORAZ MIEJSCOWOŚCI  
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2. BUDYNKI I LOKALE  

Ilość budynków wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 42, w tym:  

mieszkalne    −    2  

przemysłowo użytkowe  −  14  

użyteczności publicznej  −  23  

inne     −            3  

łącznie     −          42  

Ponadto gmina była współwłaścicielem 6 budynków mieszkalnych i 1 budynku gospodarczego w róż-

nej wielkości udziałów.  
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IV. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO  

1. DOCHODY W 2011 R.  

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2011 r. wy-

niosły między innymi:  

  

Z TYTUŁU:  
WYKONANIE 

[ZŁ]  
PLAN                [ZŁ]  

WARTOŚĆ PROCENTOWA  

WYKONANIA PLANU                 [%]  

ZBYCIE  

NIERUCHOMOŚCI  
34.200,00  29.487,10  86,22  

NAJEM, DZIERŻAWA  41.000,00  43.724,03  106,64  

UŻYTKOWANIE  

WIECZYSTE  
4.359,75  4.000,00  108,99  

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka  

Gmina Warta Bolesławiecka nie jest udziałowcem w spółkach prawa handlowego i nie udzielała porę-

czeń.  

2. PLANOWANE DOCHODY W ROKU 2012.  

Na 2012 r. planuje się następujące wpływy:  

  

Z TYTUŁU:  PLAN                [ZŁ]  

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI  30.000,00  

NAJEM, DZIERŻAWA  46.000,00  

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE  4.000,00  

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka  

V. WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA  

1. GRUNTY  

Po przeprowadzeniu kompletnej inwentaryzacji mienia, zaktualizowano wartość gruntów w oparciu 

o szacunek wartości gruntów, będących w zasobie gminy Warta Bolesławiecka, wykonany przez upraw-

nionego rzeczoznawcę majątkowego Andrzeja Baja w dniu 5 maja 2010 r. W 2011 roku zaktualizowano 

również wartość księgową gruntów stanowiących zasób Gminy Warta Bolesławiecka. Wartość gruntów 

znajdujących się w zasobie gminy wg szacunku rzeczoznawcy majątkowego wynosi 80 617 922,40 zł 

i rozkłada się w następujący sposób:  
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2. BUDYNKI, LOKALE, URZĄDZENIA I MASZYNY  

Wartość księgowa budynków, budowli, urządzeń i maszyn wynosi ogółem 21.717.297 zł według nastę-

pującego podziału:  

A. MIESZKALNE  

Wartość księgowa udziałów w budynkach mieszkalnych wynosi 978.528 zł.  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 163 – Poz. 3256



B. NIEMIESZKLANE  

Wartość księgowa budynków niemieszkalnych wynosi 6.613.854 zł zgodnie z następującą klasyfikacją:  

  

Wyszczególnienie  Wartość majątku [zł]  Uwagi  

Budynki biurowe  181.670  wartość księgowa  

Świetlice  3.706.555  wartość księgowa  

Remizy  1.359.262  wartość księgowa  

Lokale użytkowe  118.997  wartość księgowa  

Inne  1.247.370  wartość księgowa  

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka  

C. INNE  

Wartość księgowa innych obiektów, budowli i urządzeń wynosi 14.124.915 zł zgodnie z następującą klasy-

fikacją:   

Wyszczególnienie  Wartość brutto majątku w zł  Uwagi  Suma  

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  12.537.799  

Linie energetyczne  1.212.589  wartość księgowa  

 
Mosty, wiadukty  478.570  wartość księgowa  

Drogi osiedlowe, place utwardzone  7.771.484  wartość księgowa  

Inne  3.075.156  wartość księgowa  

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA  638.574  

Maszyny i urządzenia  186.733  wartość księgowa  
 

Zespoły komputerowe  451.841  wartość księgowa  

ŚRODKI TRANSPORTU  948.542  

Samochody specjalne  566.965  wartość księgowa  

 Samochody osobowe  133.790  wartość księgowa  

Pozostałe  247.787  wartość księgowa  

RAZEM  14.124.915  

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka  
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Załącznik nr 3 do zarządzenia nr SOG.Z.16. 

.2012  Wójta Gminy Warta Bolesławiecka 

z dnia 27 marca 2012 r.  

 

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej 

w Warcie Bolesławieckiej z siedzibą Raciborowice Górne w likwidacji za rok 2011.  

  

TYTUŁ  PLAN  WYKONANIE  

Przychody    

NFZ  900 000,00  972 780,00  

Pozostałe przychody  8 000,00  10 103,00  

Najem pomieszczeń  3 600,00  4 320,00  

Razem  911600,00  987 203,00  

   

   

Wydatki    

Fundusz płac  382 000,00  437 164,00  

Bezosobowy fundusz płac  165 000,00  152 490,00  

Składki na ubezpieczenie społeczne  83 000,00  81 252,00  

Zakup środków czystości  4 300,00  5 029,00  

Zakup leków i sprzętu jednorazowego użytku  9 000,00  15 851,00  

Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego  7 500,00  21 360,00  

Zakup druków medycznych  3 000,00  4 629,00  

Usługi transportowe  600,00  486,00  

Podatki i opłaty  400,00  220,00  

Lodówki na odpady  2 000,00  2 298,00  

Zakup paliwa  7 000,00  9 875,00  

Zakup materiałów biurowych, literatura fachowa  2 600,00  4 089,00  

Zakup usług  telefonicznych  9 000,00  9 487,00  

Zakup usług medycznych  70 000,00  123 460,00  

Zakup usług rachunkowych  37 000,00  40 620,00  

Zakup usług pocztowych  550,00  451,00  

Zakup usług bankowych  2 300,00  2 136,00  

Zakup energii cieplnej, gazu, energii elektrycznej  31 000,00  31 809,00  

Opłaty za dostawę wody i ścieków  1 900,00  3 874,00  

Opłaty za wywóz nieczystości ( odpady medyczne)  1 000,00  713,00  

Podróże służbowe i ryczałty  1 800,00  843,00  

Koszty ubezpieczenia  5 600,00  5 744,00  

Zestawy komputerowe-laptopy  24 500,00  35 473,00  

Malowanie ośrodka i zakup żaluzji  7 000,00  24 131,00  

Ogrodzenie  3 000,00  0,00  

Drabina do czyszczenia rynien  600,00  502,00  

Drukarki komputerowe  7 500,00  8 816,00  

Budowa sieci komputerowej i instalacja Internetu  7 000,00  125,00  

Odpis na ZFŚS  9 400,00  8 752,00  

Rezerwa  10 000,00  155 232,00  

Suma  895 550,00  1 186 911,00  

Przy sporządzaniu planu na 2011 rok za podstawę przyjęto wykonanie za rok 2010. Przychody za rok 2011 

w wysokości 987 203,00 zł są w porównaniu z założonymi przychodami wyższe o kwotę 75 603,00. Wzrost ten 
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jest spowodowany jest wzrostem ilości wykonywanych świadczeń zdrowotnych oraz uzyskanymi odsetkami od 

lokat.  

Zrealizowane w ciągu roku wydatki przekraczają założenia planu o 291 361,00 zł, co szczególnie uwi-

dacznia się w środkach przeznaczonych na wynagrodzenia, leki, art. medyczne, wyposażenie, usługi medyczne, 

remont ośrodka, a także związanych z rezerwą. Kwota wykazana w grupie „rezerwy” została przekroczona 

głównie poprzez zakupy środków trwałych m.in.: samochodu osobowego Fiat Bravo, sprzętu medycznego (au-

toklawu parowego, wag kolumnowych, sondy toshiba, EKG, defibrylatora, fotela ginekologicznego, koncentra-

tora tlenu, pulsoksymetru). Wzrost wydatków dotyczących wynagrodzeń jest związany z tym, iż w pierwszym 

półroczu wypłacono dodatkowo  nagrody roczne dla pracowników tzw. trzynastki, a także odprowadzono od 

nich obowiązkowe obciążenia dotyczące składek ZUS. Znacznie większe koszty wynikające z zakupu leków, 

sprzętu medycznego, wyposażenia i usług medycznych są spowodowane wzrostem ilości wykonywanych 

świadczeń zdrowotnych, a także czynnikami cenowymi. Jeżeli chodzi o zakup środków trwałych GZZOP 

oprócz wyżej wymienionych dokonał zakupu kserokopiarki Ricoh  oraz zestawów komputerowych – laptopów. 

Ośrodek zaopatrzono również w lodówki na odpady, drukarki komputerowe i drabiny do czyszczenia rynien. 

Przeprowadzono także remont. Jednostka planowo, terminowo i w pełnej wysokości realizuje swoje bieżące 

zobowiązania. Na koniec 2011 roku nie występują zobowiązania wymagalne.  
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ZESTAWIENIE WYKONANIA  

DOCHODÓW I WYDATKÓW W G.C.K W WARCIE BOL.  

NA  DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r.  

ZESTAWIENIE DOCHODÓW  

  

ŹRÓDŁA  DOCHODÓW  PLAN  

GOK  
WYKONA-

NIE  

GOK  

PLAN  

GBP  

WYKONANIE  

GBP  

1. Stan środków obrotowych  219,29  219,29  −  −  

2. Odpłatność za wynajmy sal, projekcje filmowe 

i sylwester  

51 846,36  51 846,36  −  −  

3. Dotacja z Urzędu Gminy 

3a Dotacja z Biblioteki Narodowej  

3b Dotacja PROW  

542 000,00  

−  

24 999,00  

524 083,85  

−  

24 999,00  

200 000,00  

4 100,00  

−  

199 408,41  

4 100,00  

−  

4. Kapitalizacja odsetek  550,24  550,24  213,97  213,97  

5. Darowizny  600,00  600,00  −  −  

RAZEM  620 214,89  602 298,74  204 313,97  203 722,38  

ZESTAWIENIE WYDATKÓW  

  

RODZAJ  WYDATKÓW  PLAN  

GOK  

WYKONANIE  

GOK  

PLAN  

GBP  

WYKONANIE  

GBP  

  1. Zakup materiałów i wyposażenia  

      1a.Zakup księgozbioru  

97 085,80  89 841,02  23 575,78  

29 259,00  

23 280,42  

29 259,00  

  2. Zakup energii, gazu i wody  123 171,66  117 878,55  2 675,98  2 379,75  

  3. Zakup środków żywności  9 306,00  9 306,00  −  −  

  4. Usługi remontowe  
10 038,20  8 726,16  −  −  

  5. Pozostałe usługi obce, w tym:  

      − usługi bankowe  

      − usługi transportowe:  

      − przewóz filmów  

      − przewóz osób  

86 335,61  

 

 

 

 

83 754,16  

1 201,42  

14 093,41  

732,94  

13 360,47  

1 634,59  

 

 

 

 

1 634,59  

543,50  

−  

−  

−  

  6. Wynagrodzenia osobowe  130 043,43  130 043,43  118 196,27  118 196,27  

  7. Wynagrodzenia bezosobowe  94 000,00  94 000,00  −  −  

  8. Świadczenia na rzecz pracownik.  4 645,27  4 645,27  4 061,79  4 061,79  

  9. Opłaty za usługi internetowe  7 967,03  7867,07  3 296,40  3 296,40  

10. Ubezpieczenia społeczne  35 972,75  35 972,75  19 103,06  19 103,06  

11. Różne opłaty i składki  11 716,14  10 808,40  −  −  

12. Podróże służbowe krajowe  224,20  224,20  193,80  193,80  

13. Zakup usług telefonicznych  9 708,80  9 231,73  2 317,30  2 317,30  

RAZEM  620 214,89  602 298,74  204 313,97  203 722,38  
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SPRAWOZDANIE OPISOWE 

z wykonania planu finansowego 

Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej 

za 2011 rok 

Gospodarka finansowa w 2011 roku  prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu Gminy na rok 2011 

wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy nr III/6/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. oraz zmian planu  finansowego 

G.C.K w ciągu  roku obrotowego 2011.  

Ogólna realizacja przychodów i kosztów w 2011 roku nastąpiła z zachowaniem równowagi oraz sfinanso-

waniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z planu finansowego na 2011 rok.  

Samorząd Gminy Warta Bolesławiecka przyznał na działalność instytucji kultury na rok 2011 kwotę 

742 000 zł z przeznaczeniem dla: GOK – 542 000 zł i GBP – 200 000 zł. Na dzień 31.12.2011r. Wpłynęła do-

tacja 742 000,00 (GOK – 542 000,01 i GBP – 200 000,02) co stanowi 100,00%.  

Plan dochodów własnych w 2011 roku został określony na kwotę 53 210,57 zł − wykonano 53 210,57 zł, 

co stanowi 100,00%.  

Na powyższe dochody składają się:  

odpłatność za wynajmy sal zgodnie z zawartymi umowami i sprzedaż biletów wstępu do kina, gdzie kwota 

planu wynosi 51 846,36 zł, a wykonanie 51 846,36 (100,00%)  

kapitalizacja odsetek, gdzie kwota planu wynosi 764,21, a wykonanie 764,21 (100%).  

Dodatkowo Gminne Centrum Kultury otrzymało dotacje z PROW w wysokości 24 999 zł celem refundacji 

części poniesionego kosztu związanego z zakupem sprzętu nagłaśniającego w ubiegłym roku.  

Dotacje i dochody własne zostały w całości wykorzystane  na utrzymanie obiektów GCK, wynagrodzenia pra-

cowników oraz na prowadzenie działalności  statutowej.  

Wykonanie w poszczególnych kosztach rodzajowych przedstawia się następująco:  

              

GMINNY OŚRODEK KULTURY  

400 – amortyzacja środków trwałych – wykonano 13 763,49  

Zgodnie z zasadami polityki rachunkowości odpisy amortyzacyjne dokonywane są na koniec roku obrotowe-

go.  

401 – zużycie materiałów – na plan 97 085,80 wykonano 92 402,98 (95,18%)  

Koszty związane z zakupem wyposażenia, materiałów budowlanych, materiałów biurowych, środków czysto-

ści, art. niezbędnych do przeprowadzenia imprez kulturalnych (art. spożywcze – jednorazowego użytku, deko-

racyjne, znaczki pamiątkowe). Plan nie został zrealizowany w 100%, ponieważ pozostałe zakupy zostaną zre-

alizowane w przyszłym roku.  

401 – zakup energii, gazu i wody – na plan 123 171,66 wykonano 115 312,67 (93,62%)  

Koszty związane z zakupem energii , gazu oraz wody. Koszty nie zostały poniesione w 100% z powodu mniej-

szego zużycia mediów, zgodnie z wprowadzonym planem oszczędności w świetlicach wiejskich oraz wpłat 

z tytułu wynajmów sal.  

401 – zakup środków żywności – na plan 9 306,00 wykonano 9 306,00 (100,00%)  

Koszty związane z zakupem środków żywności na organizowane imprezy.  

402 – usługi remontowe – na plan 10 038,20 wykonano 10 038,20 (100,00%)  

Koszty usług remontowych przeprowadzanych w świetlicach i domach kultury.  

402 – pozostałe usługi obce – na plan 86 335,61 wykonano 85 197,39 (98,68%)  

Opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi kinowe, usługi pocztowe, koszty związane 

z prowadzeniem zespołów folklorystycznych,  obsługa kotłowni gazowej, opłaty za występy zespołów, organi-

zacja imprez, opłaty bankowe i pocztowe. Poniesione koszty nie zostały zrealizowane w 100% zgodnie 

z wprowadzonym planem oszczędności w świetlicach wiejskich oraz wpłat z tytułu wynajmów sal.  

402 – opłaty za usługi telefoniczne – na plan 9 708,80 wykonano 8 894,28  (91,61%)  

Koszty abonamentów i rozmów telefonicznych. Poniesione koszty nie są wykorzystane w 100% zgodnie 

z programem oszczędności.  

402 – opłaty za usługi internetowe – na plan 7 967,03 wykonano 7 867,88  (98,76%)  

Koszty utrzymania stron  internetowych. Nie zrealizowanie kosztów w 100% wynika z oszczędności.  

404-1 – wynagrodzenia osobowe – na plan 130 043,43 wykonano 130 043,43 (100%)  

Koszty poniesione na wynagrodzenia  dla pracowników zatrudnionych na  

umowę o pracę.  

404-2 – wynagrodzenia bezosobowe - na plan 94 000,00 wykonano 94 000,00 (100,00%)  
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Koszty dotyczą wynagrodzeń z tytułu zawartych  umów zleceń i umów o dzieło (opiekunowie świetlic, sprzą-

taczki, zespoły muzyczne, nagłośnienie imprez).  

405 – świadczenia na rzecz pracowników – na plan 4 645,27 wykonano 4 645,27  (100,00%)  

Odpis na fundusz socjalny oraz koszty szkolenia pracowników.  

405 – składki na ubezpieczenia społeczne i FP – na plan 35 972,75 wykonano 32 756,26  (91,06%)  

Koszty dotyczą składek na  ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy płacone przez zakład pracy. Nie wyko-

rzystano 100% planu finansowego, ponieważ plan obejmuje koszty ZUS z grudnia 2010r zapłacone w styczniu 

2011r..  

409 – różne opłaty i składki – na plan 11 716,14 wykonano 11 716,14 (100,00%)  

Koszty związane z opłatą ZAIKSU  ubezpieczeniem mienia, budynków, ludzi.  

409 – podróże służbowe krajowe – na plan 224,20 wykonano 224,20 (100,00%)  

Koszty podróży służbowych na szkolenia.  

Razem koszty GOK sfinansowanie z otrzymanych dotacji i dochodów własnych w 2011 roku wyniosły  

616 168,19, co stanowi 99,35% wykonania planu finansowego 602 214,89.  

W 2011 roku zorganizowaliśmy następujące imprezy:  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 2 178,39  

Zabawa karnawałowa dla dzieci – 754,92  

Konkurs „Pegazik” − 148,03  

Zabawa opłatkowa – 800,00  

Dzień Babci i Dziadka – 1360,00  

Dyskoteka dla dzieci – 300,00  

Puchary za turnieje sportowe – 943,06  

Przedstawienie „Calineczka” − 1880,00  

Dzień Kobiet – 10 467,37  

Stół Wielkanocny – 2 050,74  

Mistrzostwa Polski ESA i WWII i modeli samochodowych – 2 271,02  

Festiwal piosenki patriotycznej + przewóz zespołów – 1 372,03  

Konkurs czytelniczy – 439,57  

Przegląd zespołów folklorystycznych – 717,87  

Spektakl edukacyjno-teatralny – 950,00  

Dzień Dziecka – 1 887,85  

Powitanie lata – 300,00  

Puchar Wójta Gminy – 2 271,11  

II Akacjowe Śpiewanie pod Ślężą + występ w Gruszkowie – 1 300,30  

Festyn „Świętojańskie tradycje” - 300,00  

Bukowiańskie spotkania w Jastrowie – 1 918,08  

Festiwale (Słowacja, Kobierzyce) – 6 238,60  

Dożynki w Szczytnicy – 1 725,71  

Przegląd zespołów ludowych w Lubiniu – 666,00  

Turniej „Orlików” − 275,00  

Nauka tańca brack danse – 1 500,00  

Pasowanie na czytelnika – 189,63  

Warsztaty Bożonarodzeniowe – 1 280,45  

Koncert z okazji Dnia Niepodległości Skorzenice – 324,00  

Zabawa Mikołajkowa – 906,58  

Zabawa Andrzejkowa – 941,10  

Pasowanie na ucznia – 86,99  

Impreza „Święta Święta...” - 4 893,91  

Zabawa „Barbórkowa” Iwiny – 400,00  

WOŚP – 369,00  

RAZEM KOSZT IMPREZ WYNIÓSŁ − 54 407,31  

GMINNE BIBILOTEKI PUBLICZNE  

401 − zakup materiałów i wyposażenia – na plan 23 575,78 wykonano 23 181,27 (98,33%)  

Koszty związane z zakupem  czasopism, nagród na konkursy, materiałów biurowych, wyposażenia, środków 

czystości. Nie zrealizowano planu w 100% − zakupy zostaną zrealizowane w przyszłym roku.  

401 − zakup księgozbioru – na plan 29259,00 (w tym 4 100 dotacja z Biblioteki Narodowej) wykona-

no 29.259,00 (100,00%).  
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Koszty związane z zakupem księgozbioru do GBP z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy i dotacji z Biblioteki 

Narodowej.  

401 − zakup gazu – na plan 2 675,98 wykonano 2 675,98 (100,00%)  

Koszty związane z opłatą za gazowe ogrzewanie pomieszczenia GBP w Iwinach.  

402 − zakup usług pozostałych – na plan 1 634,59 wykonano 1 634,59 (100,00%)  

Opłaty za usługi pocztowe, bankowe i pozostałe.  

402 – opłaty za usługi telefoniczne – na plan 2 317,30 wykonano 2 317,30 (100,00%)  

Koszty abonamentów i rozmów telefonicznych.  

402 − opłaty za usługi internetowe – na plan 3 296,40 wykonano 3 296,40 (100,00%)  

Koszty dostępu do stron internetowych.  

404-1 – wynagrodzenia osobowe – na plan 118 196,27 wykonano 118 1966,27 (100,00%)  

Koszty związane z wynagrodzeniem  pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.  

405 - świadczenia na rzecz pracowników – na plan 4 061,79 wykonano 4 061,79 (100,00%)  

Odpis na fundusz socjalny i koszty  szkolenia  pracowników.  

405 – ubezpieczenia społeczne – na plan 19 103,06 wykonano 19 103,06 (100,00%)  

Koszty związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płacone przez zakład pracy.  

409 – podróże służbowe krajowe – na plan 193,80 wykonano 193,80 (100,00%)  

Delegacje pracowników na szkolenia.  

Razem koszty GBP sfinansowanie z otrzymanych dotacji w 2011 roku wyniosły:  

203 919,46 co stanowi 99,81% wykonania planu finansowego 204 313,97.  

Działalność Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej na koniec 2011 roku zamknęła się dodat-

nim wynikiem finansowym:  

Przychody  824 309,57  

Koszty  820 087,65  

WYNIK            + 4 221,92  

Należności na koniec 2011 roku wynoszą 18 507,74 w rozbiciu na GOK 17 916,15 i GBP 591,59, co stanowi 

stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.  

Natomiast zobowiązania wynoszą 13 874,99 w rozbiciu na GOK 13 578,76 i GBP 296,23 – wyszczególnione 

zobowiązania dotyczą zobowiązań wobec dostawców.  

Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.  
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