
SPRAWOZDANIE  

BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY  

z dnia 15 marca 2010 r. 

z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2009
 

Zgodnie z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późniejszą zmianą) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ma zastosowanie do sprawozdań  z wykonania budżetów jednostek samorządu
terytorialnego za rok 2009. Stąd w oparciu o art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok
2009. 

A. Po stronie dochodów po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku zaplanowano ogółem 46 770 345,57 zł (plan
w trakcie roku zmniejszono o kwotę 1 389 628,18 zł). Wykonano plan w 99,40 % tj. wykonano 46 491 319,49 zł dochodów.
W stosunku do roku 2008 odnotowano kolejny spadek dochodów tym razem o kwotę  1 727 121,61zł  co stanowi 3,58 %
wykonania z roku 2008. Dochody bieżące zostały w 2009 r. wykonane w 96,47 % tj. na planowane 44 939 470,58 zł
wykonano 43 351 897,00 zł,  zaś  dochody majątkowe na zaplanowane 1 830 874,99 zł  wykonano 3 139 422,49 zł,  co
stanowi 171,47 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto porównanie planu, należności, dochodów wykonanych, należności
pozostałych do zapłaty i skutków udzielonych ulg, zwolnień  i obniżenia dopuszczalnych stawek podatkowych zawierają
sprawozdania Rb 27S – w pełnej szczegółowości i Rb PDP dla podstawowych dochodów podatkowych. 

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się: 

Wśród dochodów własnych można wydzielić  cztery znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w roku 2009 grupy
dochodów: 

Strukturę wykonanych w 2009 roku dochodów przedstawia poniższy diagram:

Analizę  realizacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przeprowadzono w porównaniu
z kwotą dochodów należnych, w celu przeanalizowania przyczyn niewyegzekwowania należności. W tym celu zsumowano
zaległości inne niż  odsetki. Suma tych zaległości wyniosła 4 461 178,13 zł.  Następnie wyodrębniono pozycje klasyfikacji
budżetowej, w których zaległości na koniec 2009 r. przekroczyły 20 000 zł.  We wszystkich pozostałych pozycjach
klasyfikacyjnych łączna kwota zaległości wyniosła na koniec 2009 r. 82 866,74 zł co stanowi 1,86% ogółu nieodsetkowych
zaległości.  

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 

2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75416 „Straż  Miejska”  § 0570
„Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”  na zaplanowane 140 000 zł  wykonano 124 280,45 zł.
Zaległości wyniosły na koniec 2009 r. 45 207 zł.  

3. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”: 

4. Oddzielnego omówienia wymaga kilka pozycji klasyfikacji budżetowej w których odnotowano znaczne odstępstwa
wykonanych dochodów od planu: 

W roku 2009 gmina pozyskała następujące dotacje celowe odpowiednio: 

w podziale na dochody bieżące i majątkowe.  

Szczegółowe zestawienie pozyskanych dotacji według paragrafów klasyfikacji budżetowej:

§ 2008. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 8 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Pozyskane środki przeznaczone były na real izację  programu, którego
beneficjentem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – pozyskana kwota to 256 601,62 zł.  Miasto realizuje jeszcze
programy w Urzędzie Miasta oraz Ognisku Pracy Pozaszkolnej jednak środki na te cele nie wpłynęły do budżetu do końca
2009 roku.  

§ 2009. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 9 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu państwa. Środki zaplanowano i pozyskano na te same zadania co w § 2008. Wielkość dochodów
z tego źródła wyniosła 13 584,79 zł.  

§ 2010. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W paragrafie tym gmina uzyskała łącznie 3 396 236,64 zł
dochodów na realizację zadań z zakresu administracji, pomocy społecznej, utrzymania spisu wyborców oraz zwrotu akcyzy
dla rolników. W tych pozycjach klasyfikacyjnych obowiązuje zasada, że plan dochodów jest ustalony decyzją o przyznaniu
dotacji. Stąd różnice po stronie dochodów między planem a wykonaniem świadczą o tym, że środki przyznane nie zostały
przez nas wykorzystane. Łącznie kwota niewykorzystanej dotacji w omawianym paragrafie w 2009 roku wyniosła
85 849,61zł.  Jak wynika z informacji złożonych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ściśle
uregulowane zasady przyznawania niektórych świadczeń uniemożliwiły wykorzystanie ich w pełnej wysokości.  

§ 2020. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę  na podstawie
porozumień  z organami administracji rządowej. W paragrafie tym uzyskaliśmy dotację  w wysokośc i  56 645,00 zł
odpowiednio na utrzymanie grobów wojennych – 2 000 zł, na realizację programu „Razem bezpieczniej” – 37 418 zł oraz na
program wymiany młodzieżowej z Ukrainą 17 227 zł.  

§ 2030. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
W paragrafie tym sklasyfikowano środki w kwocie 1 239 250,87 zł,  przyznane na zadania z zakresu pomocy społecznej
oraz oświaty i wychowania w tym na pomoc udzielaną  uczniom. W tej grupie dochodów również  zdarzyły się  przypadki
zwrotu niewykorzystanych dotacji, jednak należy podkreślić,  że wszyscy wnioskodawcy po spełnieniu warunków
określonych w ustawie otrzymali należne świadczenia. Na etapie składania wniosku o dotację uwzględniono potencjalnych
beneficjentów tj. np. uczniów, którzy ze względów ekonomicznych mogą  być  stypendystami. Po określeniu warunków
uzyskania pomocy albo nie złożono wniosków, albo wnioski nie spełniały wymogów formalnych i nie było możliwe
przyznanie środków. Łączna kwota niewykorzystanej dotacji w tym paragrafie wyniosła w 2009 roku 111 865,13 zł.  

§ 2039. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
Cyfra 9 oznacza, że chodzi o środki krajowe na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W paragrafie
tym zaplanowano 10 % udział  budżetu państwa w zadania dofinansowane w ramach programów dla których instytucją
zarządzającą  nie jest Marszałek Województwa. Zaplanowana kwota to 38 748,37 zł  nie wykonano żadnych dochodów
z tego źródła. Dotacja ta ma charakter refundacji wcześniej poniesionych przez gminę wydatków. Stąd bardzo trudno jest
precyzyjnie określić kiedy refundacja nastąpi i jakie w związku z tym gmina osiągnie dochody.  

§ 2440. - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację  zadań  bieżących jednostek sektora finansów
publicznych. Z tego źródła pozyskaliśmy w 2009 r. dotację  z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na usuwanie azbestu i realizację programu ograniczenia niskiej emisji. Łącznie dotacje w roku 2009 na wymienione
cele wyniosły 56 594,63 zł.  

§ 2708. 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Cyfra 8 oznacza środki z Unii Europejskiej. W tym
paragrafie sklasyfikowano dochody na realizację  programów dla których instytucją  zarządzającą  nie jest Marszałek
Województwa. Łączna kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 76 538,88 zł.  Wykonanie dochodów z tego źródła znacznie
odbiegło od planu który wynosił 411 293,28 zł.  

§ 6298. - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Zaplanowane środki w kwocie 5 874,99 zł  służyć  miały w ramach
mechanizmu cross-financing’u na jedno z zadań realizowanych w szkołach. Środki do końca roku 2009 nie wpłynęły.  

§ 6320. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W tej pozycji klasyfikacyjnej zaewidencjonowano pozyskane
z budżetu państwa środki w kwocie 20 000 zł w ramach mechanizmu cross-financing’u dla zadania „Razem bezpieczniej”.  

§ 6330. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin). Zaplanowane i wykonane dochody w tym paragrafie wyniosły 300 000 zł  i dotyczyły realizacji
zadania w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.  

Do kategorii środków zewnętrznych należy zaliczyć  również  dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu
terytorialnego. Dochody takie zaliczane są  do dochodów własnych. W tej kategorii traktowanej jako odrębne źródło
dochodów pozyskano odpowiednio jako dochody bieżące kwotę 346 477,12 zł oraz jako dochody majątkowe 300 000 zł.  

B. Po stronie wydatków budżet miasta za rok 2009 wykonano w 92,61 % tj. na planowane 47 512 826,14 zł
wydatkowano 44 003 561,72 zł.  Wydatki budżetu miasta zmalały w stosunku do roku 2008 o 0,40 %. Szczegółowe
zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ponadto
zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaangażowania środków
budżetowych oraz poziomu zobowiązań  stanowi sprawozdanie Rb 28S. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i inne
jednostki budżetowe miasta dzieli się  na wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne). Wydatki majątkowe wykonano
w 93,40 % planu a wydatki bieżące w 92,52 % planu. Uwzględniając powyższy podział,  można przedstawić  zrealizowane
wydatki budżetu za pomocą następującego diagramu:

Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania roku 2008 o 6,19 %, zaś  wydatki majątkowe zmalały o 34,98 %
w porównaniu z wykonanymi w roku 2008 wydatkami majątkowymi.  

Szczegółowy opis wykonania budżetu po stronie wydatków rozpoczniemy od analizy wydatków inwestycyjnych. Po
uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie w trakcie roku plan wydatków majątkowych zamkną ł  się  kwotą
4 922 796,06 zł,  wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 4 598 003,68 zł, różnica wyniosła niespełna 325 tys. zł.
Wydatki inwestycyjne sklasyfikowano w kilku paragrafach klasyfikacji budżetowej: 6050 i 6059 „Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych”  jest to paragraf, w którym klasyfikowane są  przede wszystkim roboty budowlane; 6060, 6068
i 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” tu klasyfikowane są zakupy gotowych środków trwałych
jak również  zakupy gruntów; 6229 i 6300 odpowiednio „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”  oraz „Dotacja
celowa na pomoc finansową  udzielaną  między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”.  

W pierwszej grupie paragrafów plan wykonano w 93,59 % tj. na planowane 2 606 848,26 zł  wykonano 2 439 875,67 zł.
Planu nie wykonano w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

1. Wśród sklasyfikowanych w dziale 600 „Transport i łączność”  w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
zaplanowano kwotę 27 000 zł na zakup i ustawienie trzech wiat przystankowych. Wszystkie wiaty zostały zakupione, jedna
wiata została kompletnie ustawiona, pozostałe dwie ze względu na przedłużającą  się  procedurę  uzgodnieniową  zostaną
ustawione w roku 2010. Wydatkowano w związku z tym jedynie kwotę  17 689,06 zł.  W rozdziale 60016 „Drogi publiczne
gminne” dla 4 zadań:  „Budowa murów oporowych przy ul. K. Przerwy-Tetmajera”, „Modernizacja ul. Strzelców Bytomskich”,
„Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej”  oraz „Modernizacja ul. B. Krzywoustego”  planowany zakres rzeczowy został
zrealizowany. Łącznie na planowane 108 220,04 zł  wydatkowano 103 809,34 zł  co stanowi 95,92 % planu. W rozdziale
60017 „Drogi wewnętrzne”  zaplanowano środki na realizację dwóch zadań:  „Droga przy cmentarzu” i „Modernizacja układu
komunikacyjnego w rejonie budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury”.  Kwoty zaplanowane w roku 2009, to odpowiednio:
497 315 zł  i 236 000 zł,  zaś  wykonanie wyniosło: 373 001,66 zł  i 235 216,75 zł.  Planowany zakres rzeczowy nie został
zrealizowany dla pierwszego z wymienionych zadań – stosowną korektę planu wprowadzono już w budżecie roku 2010.  

2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano dwa zadania: prace
projektowe dla „Budowy budynków mieszkalnych wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. W. Korfantego” oraz realizowaną przez
ZGK „Modernizację  budynków mieszkalnych”.  Plan rzeczowy wykonano, zaś  wydatki zostały wykonane odpowiednio
w 100 % i 97,39 % planu.  

3 .   W   d z i a l e   7 1 0  „Działalnoś ć  usługowa”  rozdz ia le  71035 „Cmentarze”  zaplanowano realizację  zadania
„Zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami do kontenera sanitarnego przy ul. Spokojnej w Rydułtowach”. Plan wykonano
w 100 %.  

4. W dziale 750 „Administracja publiczna”  rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
zaplanowano 40 000 zł na realizację programu „Przezroczysty Urząd”. Wykorzystano 39 650 zł co stanowi 99,13 % planu . 

5. W 100 % rzeczowo i finansowo zrealizowano zadanie „Modernizacja budynku Straży Miejskiej”  sklasyfikowane
w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75416 „Straż Miejska”.  

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 „Przedszkola ” zaplanowano środki w wysokości 59 475 zł na
pierwszy etap prac projektowych nowego przedszkola. Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 100 %.  

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano
9 700 zł  na prace projektowe dla budynków gospodarczych na zapleczu Urzędu Miasta – zakres rzeczowo-finansowy
w pełni wykonano.  

8. Prace projektowe dla „Zagospodarowanie terenu - Biblioteka”  sklasyfikowano w dziale 921 „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92116 „Biblioteki”.  Plan finansowy w tej pozycji wykonano w 90,43 % tj. na planowane
60 000 zł wydatkowano 54 255,99 zł  

9. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
wydatkowano zaplanowaną  kwotę  11 712 zł  na dokończenie prac projektowych w związku z adaptacją  byłego basenu
krytego na potrzeby Rydułtowskiego Centrum Kultury.  

10. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano środki na realizację trzech
zadań:  „Moje boisko - Orlik 2012 – II”,  „Przebudowa boiska przy SP nr 1” oraz „Rewitalizacja - budowa basenu krytego”.
Pierwsze z wymienionych zadań  to wykonane roboty budowlane, pozostałe nakłady przeznaczone były na prace
dokumentacyjne. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany zaś poniesione wydatki to odpowiednio: 915 335,58 zł,
6 112 zł i 50 766,63 zł.  

11. W tym samym dziale klasyfikacji budżetowej 926 „Kultura fizyczna i sport”  w rozdziale 92695 „Pozostała
działalność”  zaplanowano nakłady na utworzenie placu zabaw na osiedlu Karola oraz na prace projektowe w ramach
zadania „Tereny rekreacyjne ul. Mickiewicza”.  Środki zaplanowane to odpowiednio: 20 500 zł  i 88 570 zł. Zakres rzeczowy
został zrealizowany zaś wydatki wyniosły odpowiednio: 18 541,26 zł i 88 366 zł.  

W drugiej grupie wydatków - zakupy inwestycyjne na zaplanowane 664 984,20 zł  wydatkowano 507 191,41 zł,  co
stanowi 76,27 % planu. Niewykonano planu przede wszystkim w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005
„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  gdzie zaplanowano środki  na zakup gruntów w kwocie 291 300 zł
a wydatkowano 190 168,58 zł. Nie doszło w ubiegłym roku do zakupu gruntów od PKP. Środki na ten cel były zaplanowane,
jednak umowy dotąd nie podpisano. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)”  na zaplanowane 77 000 zł  na zakupy sprzętu i komputeryzację  Urzędu wykorzystano 47 322,34 zł.
Zakres rzeczowy zaplanowanych zakupów zrealizowano, jednak sprzęt o wartości jednostkowej poniżej 3 500 zł zaliczany
jest do pozostały c h  środków trwałych a więc wydatek nie jest wydatkiem majątkowym. W dziale 801 „Oświata
i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” nie dokonano zakupu kserokopiarki w ramach programu realizowanego
ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.  

Ostatnią  grupą  wydatków majątkowych są  dotacje inwestycyjne. W budżecie roku 2009 zaplanowano trzy dotacje
inwestycyjne: 

Wszystkie dotacje inwestycyjne przekazano w planowanej wysokości.  

Analizę wykonania wydatków bieżących przeprowadzono według rodzaju prowadzonej działalności. Rodzaj działalności
według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD uwzględniony został  w klasyfikacji budżetowej, konkretnie w działach tej
klasyfikacji. Aby obrazowo przedstawić porównanie wielkości nakładów według rodzajów prowadzonej działalności dokonano
wzorem lat ubiegłych pewnego pogrupowania wydatków bieżących.  

Wydzielono spośród wszystkich wydatków bieżących wydatki związane z edukacją  tj. sklasyfikowane w działach
801 „Oświata i wychowanie”,  803 „Szkolnictwo wyższe”  i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”,  wydatki te wykonano
w roku 2009 na łączną kwotę 16 436 773,77 zł,  co stanowiło 96,81 % kwoty zaplanowanej. Wydatki te wzrosły w stosunku
do wykonania z roku 2008 o 2,12 %.  

Drugą  grupę  stanowią  wydatki związane z technicznym utrzymaniem infrastruktury komunalnej. Zaliczono tu wydatki
sklasyfikowane w działach 600 „Transport”,  700 „Gospodarka mieszkaniowa”  i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska”,  wykonano je na kwotę 6 701 540,30 zł tj. w 93,27 % w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano
wzrost o 17,73 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.  

Kolejna grupa wydatków, to te sklasyfikowane w dziale 852 „Pomoc społeczna”,  wykonanie tych wydatków bieżących
wyniosło 6 734 872,74 zł  co stanowiło 87,63 % planu. W tej pozycji również  odnotowano wzrost w stosunku do roku
poprzedniego o 4,58 %.  

W grupie wydatków administracyjnych ujęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna”. W tej grupie
wydatków bieżących - wykonanych na kwotę 6 065 594,22 zł - plan wykonano w 93,53 %. Tu również odnotowano przyrost
wydatków o 5,26 % w stosunku do wykonania w roku poprzednim.  

Kolejną  grupą  wydatków są  nakłady poniesione na ochronę  zdrowia, kulturę  i sport. Do tej grupy zaliczono wydatki
sklasyfikowane w działach 851 „Ochrona zdrowia”,  921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  oraz 926 „Kultura
fizyczna i sport”.  Omawiane wydatki wykonano na łączną  kwotę  1 920 817,69 zł  tj. w 92,92 % w stosunku do planu.
Również w tej grupie wydatków odnotowano przyrost w stosunku do roku 2008 o 6,92 %.  

Pozostałe wydatki wykonane w roku 2009 na łączną kwotę 1 545 959,32 zł stanowią niespełna 3,92 % ogółu wydatków
bieżących, wykonanie wyniosło tu 70,63 % planu rocznego wydatki te nazwano Inne wydatki bieżące. Tak niskie wykonanie
w tej grupie wydatków wynika z ich specyfiki. Klasyfikowane są  tu rezerwy budżetowe, które niezależnie od stopnia
wykorzystania nigdy nie wykazują  wykonania oraz odsetki od kredytów i pożyczek, których wykonanie było znacznie
niższe od planowanego ze względu na korzystanie z preferencyjnych kredytów i pożyczek o stopach odsetek niższych od
rynkowych. Wydatki te, podobnie jak wszystkie wyżej omówione, również  wzrosły w stosunku do roku poprzedniego,
współczynnik wzrostu wyniósł  17,06 %. W grupie tych wydatków znajdują  się  wydatki związane z bezpieczeństwem
publicznym i ochroną  przeciwpożarową.  W roku 2009 zwiększyła się  iloś ć  zadań  realizowanych przez Straż  Miejską.
Realizowaliśmy wspomniany już  program „Razem bezpieczniej”  oraz w związku z zakupem w 2008 roku fotoradaru
zwiększono zatrudnienie w Straży Miejskiej i wzrosły również inne wydatki bieżące (ubezpieczenie samochodu, paliwo).

Część wydatków bieżących została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego, funduszy celowych oraz środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, subwencja oświatowa
w całości została wykorzystana na finansowanie zadań edukacyjnych, część wydatków zgodnie z obowiązującym prawem
została sfinansowana z innych środków celowych takich jak opłaty za koncesje alkoholowe czy zwrot z innych gmin
środków wypłaconych w formie dotacji do przedszkoli niepublicznych. Zmniejszając poniesione w roku 2009 nakłady
bieżące o te właśnie wielkości możemy przekonać  się ile gmina przeznaczyła własnych środków na poszczególne rodzaje
zadań. Tę skorygowaną strukturę wydatków przedstawia diagram:

W roku 2009 z budżetu gminy przekazano w formie dotacji na realizację  zadań  bieżących różnym podmiotom środki
finansowe na łączną  kwotę  3 514 517,77 zł.  Kwoty 627 555 zł  i 375 131 zł  przekazano w formie dotacji podmiotowych
funkcjonującym jako samorządowe instytucje kultury odpowiednio Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy i Rydułtowskiemu
Centrum Kultury.  

Dla przedszkoli i szkół niepublicznych kwotę dotacji ustala się w oparciu o kwotę wydatków ponoszonych w placówkach
publicznych. Łączna kwota przekazanych i rozliczonych dotacji dla niepublicznych placówek wyniosła w 2009 roku
595 322,25 zł, zaś kwota przekazana gminie, która dotacji udzielała innej niepublicznej placówce wyniosła 1 411,80 zł.  

W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację  na
łączną kwotę 22 000 zł.  

Zgodnie z przepisami przekazano Izbie Rolniczej odpis 2 % z podatku rolnego w wysokości 3 215,65 zł.  

Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z przyjętymi w poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na
łączną kwotę 955 282,48 zł.  

Stowarzyszeniom oraz innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na
realizację  zadań  w zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu, edukacyjnej opieki wychowawczej,
ochrony zdrowia, w tym w ramach realizowanego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na ochronę
środowiska na łączną  kwotę  923 042,08 zł,  w tym 480 574,78 jako dotacja dla osób fizycznych w ramach realizowanego
programu ochrony powietrza. Zasady przyznawania dotacji w roku 2009 określone były w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. nr 193 poz. 1891) oraz w uchwałach Rady Miasta Rydułtowy. Zestawienie przyznanych i rozliczonych dotacji
przedstawia poniższa tabela.

Rozliczenie dotacji beneficjent kieruje do Urzędu Miasta, do komórki organizacyjnej określonej w umowie. W przypadku,
gdy dotacja uruchamiana jest w ratach – uruchomienie kolejnej raty poprzedza się rozliczeniem poprzedniej.  

C. Jako wydatki budżetu miasta jednak wyodrębnione zarówno na etapie planowania jak i wykonania należy zaliczyć
zadania zlecone i inne realizowane przez gminę na podstawie ustaw (§ 2010 – dochodów). Wielkość pozyskanych na ten
cel dotacji i zrealizowanych wydatków (kwoty te są sobie równe, ponieważ  niewykorzystane dotacje podlegają zwrotowi co
powoduje zmniejszenie uzyskanych dotacji) omówiono w pierwszej części niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowe
rozliczenie dotacji i wydatków nimi sfinansowanych zawiera sprawozdanie Rb – 50.  
W związku z realizacją  zadań  zleconych osiągnięto 154 390,42 zł  dochodów, z których zgodnie z obowiązującymi
przepisami 107 658,12 zł  odprowadzono do budżetu państwa a kwota 46 732,30 zł stanowiła dochód jednostek samorządu
terytorialnego z czego 40 977,47 zł  stanowiło dochód naszej gminy. Szczegółowe rozliczenie dochodów zawiera
sprawozdanie Rb 27ZZ.  
Jako zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją  rządową  realizowano w roku 2009 trzy zadania:
utrzymanie grobów wojennych za kwotę 2 000 zł  (§ 2020 – dochodów), Program „Razem bezpieczniej” z dotacją z budżetu
państwa na kwotę  37 418 zł  oraz program wymiany młodzieżowej z Ukrainą  z dotacją  z budżetu państwa na kwotę
17 227 zł. Wszystkie zadania zostały w pełni zrealizowane.  
Miasto Rydułtowy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowało kilka zadań.  Wspólnie
z gminami Gaszowice i Jejkowice utrzymywana była rydułtowska Straż  Miasta. W porozumieniu ze Starostą  Powiatu
Wodzisławskiego realizowane było zadanie z zakresu Obrony Cywilnej oraz Miasto prowadziło dwie placówki wychowania
pozaszkolnego (§ 2320 – dochodów). Zadania te zostały w 100 % zrealizowane.  

D. Budżet w 2009 r. zamkną ł  się  nadwyżką  w kwocie 2 487 757,77 zł  mimo iż  planowany był  deficyt w wysokości
742 480,57 zł.  Na zmniejszenie deficytu znaczący wpływ miał  wysoki poziom wykonania dochodów (wykonano 99,40 %
planu) oraz wyżej omówione nie wykonanie niektórych pozycji po stronie wydatków budżetu – wydatki wykonano w 92,89 %
w stosunku do planu. Szczegółowe dane na ten temat zawarto w sprawozdaniu Rb NDS. 

W roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł  rat kredytów i pożyczek. Ponieważ  budżet zamknął się  nadwyżką  (dochody
pokryły wszystkie dokonane wydatki) spłaty rat należy uznać za pokryte tą właśnie nadwyżką.  

Pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na kwotę  480 574,78 zł  zwiększy stan wolnych środków do wykorzystania
w kolejnych latach. Ponieważ  wolne środki według stanu na dzień  1 stycznia 2009 r. wynosiły 4 685 615,15 zł  więc
uwzględniając niewykorzystaną nadwyżkę oraz zaciągniętą pożyczkę stan wolnych środków na koniec roku 2009 wyniesie
5 424 781,57 zł.  

E. Na stan zobowiązań  miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek odnotowany na dzień 31 grudnia 2009 r. –
wykazany w sprawozdaniu Rb Z - wpływ mają  zarówno kredyty i pożyczki zaciągnięte przed rokiem 2009 jak i pożyczka
jaką miasto zaciągnęło na finansowanie wydatków bieżących – Program ograniczenia niskiej emisji w roku 2009. 

Do kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2009 r. należą następujące pozycje: 
1. W roku 2005 na zadanie „Modernizacja ul. Leona w Rydułtowach”  zaciągnięto kredyt preferencyjny dla gmin

górniczych w wysokości 560 197,09 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych spłat stan zobowiązań  na
31 grudnia 2009 r. wyniósł 80 223,51 zł. Spłatę założono do roku 2010.  

2. Również  w roku 2005 na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. Bohaterów Warszawy z ul. M. Strzody”  zaciągnięto
kredyt preferencyjny dla gmin górniczych w wysokości 1 035 913,23 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych
spłat stan zobowiązań na koniec roku wyniósł 152 856,01 zł. Spłatę również założono do 2010 r.  

3. Dla zadania „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw” zaciągnięto w 2005 roku kredyt ze środków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt rozliczany jest w EURO. Dotąd spłacone raty oraz występujące różnice
kursowe spowodowały, że stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 1 359 371,42 zł. Do 2012 roku
przewidziano spłatę tego kredytu.  

4. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto pożyczkę na realizację zadania
„Modernizacja oczyszczali ścieków”.  Pierwsza transza uruchomiona była w 2005 r. Spłata zakończy w 2016 r. Stan
zobowiązań z tytułu tej pożyczki na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 1 912 503 zł.  

5. Kredyt na finansowanie robót dodatkowych na zadaniu: „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw”
zaciągnięto w 2007 r. w wysokości 1 000 000 zł  spłatę zaplanowano do 2012 r. Stan na koniec roku 2009 wyniósł 600 000
zł.  

6. Kredyt na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2” w wysokości 490 000 zł również zaciągnięto
w 2007 roku. Spłatę zaplanowano na do 2012 roku. Stan zadłużenia na koniec 2009 r. wyniósł 392 000 zł.  

7. Również  w 2007 r. zaciągnięto kredyt na finansowanie „Adaptacji budynku po Szkole Podstawowej nr 4 na potrzeby
Biblioteki i placówek wychowania pozaszkolnego”  w wysokości 1 991 805 zł.  Stan zadłużenia to 1 195 083 zł.  Spłatę
zaplanowano do 2017 roku.  

8. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Strefa rozwoju
MŚP w rejonie ul. M. Strzody” zaciągnięto w latach 2007 – 2008 pożyczkę w kwocie 1 519 491 zł. Spłatę zaplanowano do
2017 r. Stan zobowiązań z tego tytułu wyniósł 1 345 834 zł.  

9. Również  z WFOŚiGW w 2007 r. zaciągnięto pożyczkę  na prace termomodernizacyjne przy adaptacji budynku po
Szkole Podstawowej nr 4 na kwotę 284 067,84 zł. Spłatę zaplanowano do 2017 roku. Stan zobowiązań to 252 503,84 zł.  

10. Na prace remontowe przy termomodernizacji Gimnazjum nr 2 zaciągnięto w 2007 r. pożyczkę  z WFOŚiGW na
kwotę 680 589 zł. Stan zadłużenia z tego tytułu wyniósł 604 969 zł. Spłatę również zaplanowano do 2017 r.  

11. 11. Pożyczkę z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji zaciągnięto odpowiednio w roku 2007,
2008 i 2009 na kwotę 1 291 094,65 zł, 527 929,16 zł i 480 574,78 zł. Spłata zakończy się odpowiednio w 2017, 2018 i 2019
roku. Stan zobowiązań z tych tytułów na koniec 2009 roku wynosił odpowiednio 1 115 648 zł, 513 648 zł i 480 574,78 zł.  

12. W roku 2008 zaciągnięto z WFOŚiGW trzy pożyczki na termomodernizację  przedszkoli nr 2, 3 i 4. Wysokość
pożyczek wynosiła odpowiednio 125 958 zł,  328 695 zł  i 142 639 zł.  Spłaty rozpoczną się od roku 2010 i zakończą w roku
2018.  

Reasumując stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych do końca 2009 roku kredytów i pożyczek wyniósł 10 602 506,56 zł.
Uwzględniając zrealizowane w 2009 roku dochody na kwotę 46 491 319,49 zł wskaźnik stanu zadłużenia wyniósł na koniec
2009 roku 22,81 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %). Jak już  wspomniano w roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł rat
kredytów i pożyczek. Uwzględniając zapłacone bankom i WFOŚiGW odsetki na łączną  sumę  407 075,16 zł  wskaźnik
spłaty wyniósł w 2009 roku 5,67 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %).  

F. Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały w roku 2009 rachunek dochodów własnych oraz zestawienie
osiągniętych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

W jednostkach, w których wydatki przewyższyły dochody wykorzystano część środków jakie pozostały z roku 2008,
natomiast w jednostkach w których dochody przewyższyły wydatki różnica zwiększyła stan środków, które będą  mogły
zostać  wykorzystane w kolejnych latach. Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów własnych oraz wydatków nimi
sfinansowanych wyżej wymienione jednostek złożyły w formie sprawozdania Rb 34.  

G. Załącznikiem do budżetu miasta był  również  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Według sprawozdania Rb 33 na zaplanowane 180 000 zł  przychodów wykonano 167 663,87 zł,
z zaplanowanych 513 500 zł  wydatków wykonano 232 699,46 zł.  Stan środków pieniężnych GFOŚiGW na koniec roku
wyniósł  509 574,34 zł.  GFOŚiGW jest funduszem celowym który został  zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2010 r. a stan
środków stał się dochodem budżetu w roku 2010.  

H. Do niniejszego sprawozdania dołącza się  jako za łącznik nr 3 sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy oraz Rydułtowskiego Centrum Kultury funkcjonujących jako samorządowe instytucje
kultury.  

- dochody własne zrealizowane na kwotę 31 579 454,06zł,
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 10,31 %,  

- subwencje na łączną sumę 9 496 513,00zł, 
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,56 %,

- dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych, oraz bezzwrotnej pomocy zagranicznej na kwotę
5 415 352,43 zł, 
zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 48,04 %.  

- dochody z podatków, w tej grupie wykonano w 2009 roku dochody na łączną kwotę: 10 393 542,23 zł;

- dochody z opłat wykonane na kwotę 2 638 514,12 zł;

- udziały w podatkach dochodowych 11 871 053,75 zł;

- dochody majątkowe z mienia komunalnego 2 519 422,49 zł.

1) rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  §   0470  „Wpływy z opłat  za  zarząd ,  użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości”  zaplanowano dochody w kwocie 114 700 zł,  wykonano dochody na łączną
kwotę 123 946,58 zł  jednak zarejestrowane na koniec 2009 roku zaleg łości wyniosły 20 277,66 zł. Na powyższą kwotę
składa się  wiele zaległości o niewielkiej nominalnej wartości. Mimo prowadzonych działań  (upomnienia, kierowanie
spraw do sądu) pewnej części zaległości nie udało się wyegzekwować; 

2) rozdziale 70095 „Pozostała działalność”  § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze”  na planowane 549 400 zł,  wykonano 529 220,33 zł.  Odnotowane zaległości
wyniosły na koniec 2009 roku 532 213,46 zł.  W tej pozycji sklasyfikowane są  dochody z czynszów za mieszkania
komunalne oraz lokale użytkowe. Większoś ć  starych zaległości po wyroku sądowym skierowanych zostało do
egzekucji komorniczej. Mimo to utrzymuje się wysoki stan zaległości z tego tytułu. 

1) W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”  §   0350  „Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” na planowane 20 000 zł  wykonano 14 628,08 zł.
Zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy wyniosły 38 991,89 zł. 

2) W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”  § 0310 „Podatek od nieruchomości”  na
planowane 6 180 000,00 zł,  wykonano 7 152 304,70 zł.  Ponadto w tej pozycji klasyfikacji budżetowej część dochodów
została wyegzekwowana w drodze potrąceń  (4 350,27 zł)  jednak na koniec roku 2009 odnotowano zaleg łości
podatników na kwotę 2 898 669,55 zł.  W tej grupie jest kilku podatników od których wyegzekwowanie zobowiązań jest
bardzo trudne a ponadto toczące się postępowanie w sprawie podatku od podziemnych wyrobisk górniczych znacznie
podwyższa stan odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

3) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
210 000 zł  wykonano 112 489,20 zł co stanowi zaledwie 53,57 % planu. W tej pozycji klasyfikacji odnotowano znaczne
zaległości  na łączną  kwotę  137 039,20 zł.  Mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie udaje się  trwale
zmniejszyć odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

4) W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 „Podatek od nieruchomości”
na planowane 2 040 000 zł,  wykonano 2 125 070,55 zł  tj. 104,17 % planu rocznego. Znaczne, bo wynoszące
487 973,02 zł,  zaległości wynikają z faktu, iż  mimo podjętych działań egzekucyjnych są one często mało skuteczne.
Na co wpływ mają  przede wszystkim nie uporządkowany stan prawny nieruchomości oraz duża grupa podatników
zaliczana do sfery ubóstwa lub społecznego niedostosowania. 

5) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
135 000 zł wykonano 157 826,76 zł co stanowi 116,91 %. Zaległości wyniosły na koniec roku 217 939,61 zł. W podatku
od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych konieczne będzie podjęcie skuteczniejszych
metod egzekucji. 

1) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0770 „Wpłaty
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”  na planowane
1 200 000 zł  uzyskano dochody w kwocie 2 494 519,30 zł.  Taki wynik był  konsekwencją  dokonanej w grudniu
korzystnej sprzedaży nieruchomości położonej w rejonie ulic gen. J. Bema i Raciborskiej. 

2) W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw”  § 0510 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego”  zaplanowano
dochody łącznie na kwotę 2 470 000 zł.  Wykonane dochody wyniosły 1 765 500,97zł.  Dochody z tego źródła zmalały
w stosunku do roku poprzedniego o ponad 600 000 zł. Pokazuje to jak niekorzystne dla gmin było zerwanie powiązania
wysokośc i  o płaty eksploatacyjnej z ceną  węgla. Spółk a  węglowa znacząco podwyższyła ceny wszystkich
asortymentów węgla a dochody z opłaty eksploatacyjnej spadają. 

3) W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0010 „Podatek dochodowy od
osób fizycznych” na planowane 13 139 555,00zł  wykonano jedynie 11 216 296 zł. Wzorem lat poprzednich uchwalono
dochody z tego źródła na poziomie nieco wyższym od informacji z Ministerstwa Finansów niestety dochody wykonane
okazały się o ponad 2 mln niższe niż przed rokiem, a nawet o ponad 1 mln niższe niż dwa lata temu. 

4) W tym samym rozdziale w § 0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” zaplanowano dochody w kwocie 200 000 zł
a wykonano 654 757,75 zł.  Precyzyjne zaplanowanie dochodów z tego źródła jest bardzo trudne. Udział w tym podatku
otrzymujemy z wielu Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju. 

1) z budżetu państwa,

2) z funduszy celowych,

3) jako dotacja rozwojowa i środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (środki te łącznie traktowano jako odrębne źródło
dochodów) 

1) w dziale 600 „Transport i łączność”  rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”  § 6300 „Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych”  zaplanowano 50 000 zł  na dofinansowanie budowy chodników przy ul. Piecowskiej i R.
Traugutta; 

2) w  d z i a l e  7 5 4  „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75411 „Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej” § 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zaplanowano 17 000 zł na
wydatki inwestycyjne w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Rydułtowach; 

3) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
§ 6229 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zaplanowano dotację celową dla funkcjonującego jako
samorządowa instytucja kul tury Rydułtowskiego Centrum Kul tury środki w wysokośc i   1   583   963 , 60   zł
z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego w realizowanej przez RCK inwestycji współfinansowanej ze
środków Unii Europejskiej. 
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SPRAWOZDANIE  

BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY  

z dnia 15 marca 2010 r. 

z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2009
 

Zgodnie z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późniejszą zmianą) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ma zastosowanie do sprawozdań  z wykonania budżetów jednostek samorządu
terytorialnego za rok 2009. Stąd w oparciu o art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok
2009. 

A. Po stronie dochodów po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku zaplanowano ogółem 46 770 345,57 zł (plan
w trakcie roku zmniejszono o kwotę 1 389 628,18 zł). Wykonano plan w 99,40 % tj. wykonano 46 491 319,49 zł dochodów.
W stosunku do roku 2008 odnotowano kolejny spadek dochodów tym razem o kwotę  1 727 121,61zł  co stanowi 3,58 %
wykonania z roku 2008. Dochody bieżące zostały w 2009 r. wykonane w 96,47 % tj. na planowane 44 939 470,58 zł
wykonano 43 351 897,00 zł,  zaś  dochody majątkowe na zaplanowane 1 830 874,99 zł  wykonano 3 139 422,49 zł,  co
stanowi 171,47 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto porównanie planu, należności, dochodów wykonanych, należności
pozostałych do zapłaty i skutków udzielonych ulg, zwolnień  i obniżenia dopuszczalnych stawek podatkowych zawierają
sprawozdania Rb 27S – w pełnej szczegółowości i Rb PDP dla podstawowych dochodów podatkowych. 

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się: 

Wśród dochodów własnych można wydzielić  cztery znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w roku 2009 grupy
dochodów: 

Strukturę wykonanych w 2009 roku dochodów przedstawia poniższy diagram:

Analizę  realizacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przeprowadzono w porównaniu
z kwotą dochodów należnych, w celu przeanalizowania przyczyn niewyegzekwowania należności. W tym celu zsumowano
zaległości inne niż  odsetki. Suma tych zaległości wyniosła 4 461 178,13 zł.  Następnie wyodrębniono pozycje klasyfikacji
budżetowej, w których zaległości na koniec 2009 r. przekroczyły 20 000 zł.  We wszystkich pozostałych pozycjach
klasyfikacyjnych łączna kwota zaległości wyniosła na koniec 2009 r. 82 866,74 zł co stanowi 1,86% ogółu nieodsetkowych
zaległości.  

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 

2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75416 „Straż  Miejska”  § 0570
„Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”  na zaplanowane 140 000 zł  wykonano 124 280,45 zł.
Zaległości wyniosły na koniec 2009 r. 45 207 zł.  

3. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”: 

4. Oddzielnego omówienia wymaga kilka pozycji klasyfikacji budżetowej w których odnotowano znaczne odstępstwa
wykonanych dochodów od planu: 

W roku 2009 gmina pozyskała następujące dotacje celowe odpowiednio: 

w podziale na dochody bieżące i majątkowe.  

Szczegółowe zestawienie pozyskanych dotacji według paragrafów klasyfikacji budżetowej:

§ 2008. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 8 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Pozyskane środki przeznaczone były na real izację  programu, którego
beneficjentem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – pozyskana kwota to 256 601,62 zł.  Miasto realizuje jeszcze
programy w Urzędzie Miasta oraz Ognisku Pracy Pozaszkolnej jednak środki na te cele nie wpłynęły do budżetu do końca
2009 roku.  

§ 2009. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 9 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu państwa. Środki zaplanowano i pozyskano na te same zadania co w § 2008. Wielkość dochodów
z tego źródła wyniosła 13 584,79 zł.  

§ 2010. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W paragrafie tym gmina uzyskała łącznie 3 396 236,64 zł
dochodów na realizację zadań z zakresu administracji, pomocy społecznej, utrzymania spisu wyborców oraz zwrotu akcyzy
dla rolników. W tych pozycjach klasyfikacyjnych obowiązuje zasada, że plan dochodów jest ustalony decyzją o przyznaniu
dotacji. Stąd różnice po stronie dochodów między planem a wykonaniem świadczą o tym, że środki przyznane nie zostały
przez nas wykorzystane. Łącznie kwota niewykorzystanej dotacji w omawianym paragrafie w 2009 roku wyniosła
85 849,61zł.  Jak wynika z informacji złożonych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ściśle
uregulowane zasady przyznawania niektórych świadczeń uniemożliwiły wykorzystanie ich w pełnej wysokości.  

§ 2020. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę  na podstawie
porozumień  z organami administracji rządowej. W paragrafie tym uzyskaliśmy dotację  w wysokośc i  56 645,00 zł
odpowiednio na utrzymanie grobów wojennych – 2 000 zł, na realizację programu „Razem bezpieczniej” – 37 418 zł oraz na
program wymiany młodzieżowej z Ukrainą 17 227 zł.  

§ 2030. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
W paragrafie tym sklasyfikowano środki w kwocie 1 239 250,87 zł,  przyznane na zadania z zakresu pomocy społecznej
oraz oświaty i wychowania w tym na pomoc udzielaną  uczniom. W tej grupie dochodów również  zdarzyły się  przypadki
zwrotu niewykorzystanych dotacji, jednak należy podkreślić,  że wszyscy wnioskodawcy po spełnieniu warunków
określonych w ustawie otrzymali należne świadczenia. Na etapie składania wniosku o dotację uwzględniono potencjalnych
beneficjentów tj. np. uczniów, którzy ze względów ekonomicznych mogą  być  stypendystami. Po określeniu warunków
uzyskania pomocy albo nie złożono wniosków, albo wnioski nie spełniały wymogów formalnych i nie było możliwe
przyznanie środków. Łączna kwota niewykorzystanej dotacji w tym paragrafie wyniosła w 2009 roku 111 865,13 zł.  

§ 2039. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
Cyfra 9 oznacza, że chodzi o środki krajowe na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W paragrafie
tym zaplanowano 10 % udział  budżetu państwa w zadania dofinansowane w ramach programów dla których instytucją
zarządzającą  nie jest Marszałek Województwa. Zaplanowana kwota to 38 748,37 zł  nie wykonano żadnych dochodów
z tego źródła. Dotacja ta ma charakter refundacji wcześniej poniesionych przez gminę wydatków. Stąd bardzo trudno jest
precyzyjnie określić kiedy refundacja nastąpi i jakie w związku z tym gmina osiągnie dochody.  

§ 2440. - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację  zadań  bieżących jednostek sektora finansów
publicznych. Z tego źródła pozyskaliśmy w 2009 r. dotację  z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na usuwanie azbestu i realizację programu ograniczenia niskiej emisji. Łącznie dotacje w roku 2009 na wymienione
cele wyniosły 56 594,63 zł.  

§ 2708. 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Cyfra 8 oznacza środki z Unii Europejskiej. W tym
paragrafie sklasyfikowano dochody na realizację  programów dla których instytucją  zarządzającą  nie jest Marszałek
Województwa. Łączna kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 76 538,88 zł.  Wykonanie dochodów z tego źródła znacznie
odbiegło od planu który wynosił 411 293,28 zł.  

§ 6298. - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Zaplanowane środki w kwocie 5 874,99 zł  służyć  miały w ramach
mechanizmu cross-financing’u na jedno z zadań realizowanych w szkołach. Środki do końca roku 2009 nie wpłynęły.  

§ 6320. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W tej pozycji klasyfikacyjnej zaewidencjonowano pozyskane
z budżetu państwa środki w kwocie 20 000 zł w ramach mechanizmu cross-financing’u dla zadania „Razem bezpieczniej”.  

§ 6330. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin). Zaplanowane i wykonane dochody w tym paragrafie wyniosły 300 000 zł  i dotyczyły realizacji
zadania w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.  

Do kategorii środków zewnętrznych należy zaliczyć  również  dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu
terytorialnego. Dochody takie zaliczane są  do dochodów własnych. W tej kategorii traktowanej jako odrębne źródło
dochodów pozyskano odpowiednio jako dochody bieżące kwotę 346 477,12 zł oraz jako dochody majątkowe 300 000 zł.  

B. Po stronie wydatków budżet miasta za rok 2009 wykonano w 92,61 % tj. na planowane 47 512 826,14 zł
wydatkowano 44 003 561,72 zł.  Wydatki budżetu miasta zmalały w stosunku do roku 2008 o 0,40 %. Szczegółowe
zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ponadto
zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaangażowania środków
budżetowych oraz poziomu zobowiązań  stanowi sprawozdanie Rb 28S. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i inne
jednostki budżetowe miasta dzieli się  na wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne). Wydatki majątkowe wykonano
w 93,40 % planu a wydatki bieżące w 92,52 % planu. Uwzględniając powyższy podział,  można przedstawić  zrealizowane
wydatki budżetu za pomocą następującego diagramu:

Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania roku 2008 o 6,19 %, zaś  wydatki majątkowe zmalały o 34,98 %
w porównaniu z wykonanymi w roku 2008 wydatkami majątkowymi.  

Szczegółowy opis wykonania budżetu po stronie wydatków rozpoczniemy od analizy wydatków inwestycyjnych. Po
uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie w trakcie roku plan wydatków majątkowych zamkną ł  się  kwotą
4 922 796,06 zł,  wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 4 598 003,68 zł, różnica wyniosła niespełna 325 tys. zł.
Wydatki inwestycyjne sklasyfikowano w kilku paragrafach klasyfikacji budżetowej: 6050 i 6059 „Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych”  jest to paragraf, w którym klasyfikowane są  przede wszystkim roboty budowlane; 6060, 6068
i 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” tu klasyfikowane są zakupy gotowych środków trwałych
jak również  zakupy gruntów; 6229 i 6300 odpowiednio „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”  oraz „Dotacja
celowa na pomoc finansową  udzielaną  między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”.  

W pierwszej grupie paragrafów plan wykonano w 93,59 % tj. na planowane 2 606 848,26 zł  wykonano 2 439 875,67 zł.
Planu nie wykonano w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

1. Wśród sklasyfikowanych w dziale 600 „Transport i łączność”  w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
zaplanowano kwotę 27 000 zł na zakup i ustawienie trzech wiat przystankowych. Wszystkie wiaty zostały zakupione, jedna
wiata została kompletnie ustawiona, pozostałe dwie ze względu na przedłużającą  się  procedurę  uzgodnieniową  zostaną
ustawione w roku 2010. Wydatkowano w związku z tym jedynie kwotę  17 689,06 zł.  W rozdziale 60016 „Drogi publiczne
gminne” dla 4 zadań:  „Budowa murów oporowych przy ul. K. Przerwy-Tetmajera”, „Modernizacja ul. Strzelców Bytomskich”,
„Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej”  oraz „Modernizacja ul. B. Krzywoustego”  planowany zakres rzeczowy został
zrealizowany. Łącznie na planowane 108 220,04 zł  wydatkowano 103 809,34 zł  co stanowi 95,92 % planu. W rozdziale
60017 „Drogi wewnętrzne”  zaplanowano środki na realizację dwóch zadań:  „Droga przy cmentarzu” i „Modernizacja układu
komunikacyjnego w rejonie budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury”.  Kwoty zaplanowane w roku 2009, to odpowiednio:
497 315 zł  i 236 000 zł,  zaś  wykonanie wyniosło: 373 001,66 zł  i 235 216,75 zł.  Planowany zakres rzeczowy nie został
zrealizowany dla pierwszego z wymienionych zadań – stosowną korektę planu wprowadzono już w budżecie roku 2010.  

2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano dwa zadania: prace
projektowe dla „Budowy budynków mieszkalnych wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. W. Korfantego” oraz realizowaną przez
ZGK „Modernizację  budynków mieszkalnych”.  Plan rzeczowy wykonano, zaś  wydatki zostały wykonane odpowiednio
w 100 % i 97,39 % planu.  

3 .   W   d z i a l e   7 1 0  „Działalnoś ć  usługowa”  rozdz ia le  71035 „Cmentarze”  zaplanowano realizację  zadania
„Zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami do kontenera sanitarnego przy ul. Spokojnej w Rydułtowach”. Plan wykonano
w 100 %.  

4. W dziale 750 „Administracja publiczna”  rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
zaplanowano 40 000 zł na realizację programu „Przezroczysty Urząd”. Wykorzystano 39 650 zł co stanowi 99,13 % planu . 

5. W 100 % rzeczowo i finansowo zrealizowano zadanie „Modernizacja budynku Straży Miejskiej”  sklasyfikowane
w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75416 „Straż Miejska”.  

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 „Przedszkola ” zaplanowano środki w wysokości 59 475 zł na
pierwszy etap prac projektowych nowego przedszkola. Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 100 %.  

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano
9 700 zł  na prace projektowe dla budynków gospodarczych na zapleczu Urzędu Miasta – zakres rzeczowo-finansowy
w pełni wykonano.  

8. Prace projektowe dla „Zagospodarowanie terenu - Biblioteka”  sklasyfikowano w dziale 921 „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92116 „Biblioteki”.  Plan finansowy w tej pozycji wykonano w 90,43 % tj. na planowane
60 000 zł wydatkowano 54 255,99 zł  

9. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
wydatkowano zaplanowaną  kwotę  11 712 zł  na dokończenie prac projektowych w związku z adaptacją  byłego basenu
krytego na potrzeby Rydułtowskiego Centrum Kultury.  

10. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano środki na realizację trzech
zadań:  „Moje boisko - Orlik 2012 – II”,  „Przebudowa boiska przy SP nr 1” oraz „Rewitalizacja - budowa basenu krytego”.
Pierwsze z wymienionych zadań  to wykonane roboty budowlane, pozostałe nakłady przeznaczone były na prace
dokumentacyjne. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany zaś poniesione wydatki to odpowiednio: 915 335,58 zł,
6 112 zł i 50 766,63 zł.  

11. W tym samym dziale klasyfikacji budżetowej 926 „Kultura fizyczna i sport”  w rozdziale 92695 „Pozostała
działalność”  zaplanowano nakłady na utworzenie placu zabaw na osiedlu Karola oraz na prace projektowe w ramach
zadania „Tereny rekreacyjne ul. Mickiewicza”.  Środki zaplanowane to odpowiednio: 20 500 zł  i 88 570 zł. Zakres rzeczowy
został zrealizowany zaś wydatki wyniosły odpowiednio: 18 541,26 zł i 88 366 zł.  

W drugiej grupie wydatków - zakupy inwestycyjne na zaplanowane 664 984,20 zł  wydatkowano 507 191,41 zł,  co
stanowi 76,27 % planu. Niewykonano planu przede wszystkim w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005
„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  gdzie zaplanowano środki  na zakup gruntów w kwocie 291 300 zł
a wydatkowano 190 168,58 zł. Nie doszło w ubiegłym roku do zakupu gruntów od PKP. Środki na ten cel były zaplanowane,
jednak umowy dotąd nie podpisano. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)”  na zaplanowane 77 000 zł  na zakupy sprzętu i komputeryzację  Urzędu wykorzystano 47 322,34 zł.
Zakres rzeczowy zaplanowanych zakupów zrealizowano, jednak sprzęt o wartości jednostkowej poniżej 3 500 zł zaliczany
jest do pozostały c h  środków trwałych a więc wydatek nie jest wydatkiem majątkowym. W dziale 801 „Oświata
i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” nie dokonano zakupu kserokopiarki w ramach programu realizowanego
ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.  

Ostatnią  grupą  wydatków majątkowych są  dotacje inwestycyjne. W budżecie roku 2009 zaplanowano trzy dotacje
inwestycyjne: 

Wszystkie dotacje inwestycyjne przekazano w planowanej wysokości.  

Analizę wykonania wydatków bieżących przeprowadzono według rodzaju prowadzonej działalności. Rodzaj działalności
według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD uwzględniony został  w klasyfikacji budżetowej, konkretnie w działach tej
klasyfikacji. Aby obrazowo przedstawić porównanie wielkości nakładów według rodzajów prowadzonej działalności dokonano
wzorem lat ubiegłych pewnego pogrupowania wydatków bieżących.  

Wydzielono spośród wszystkich wydatków bieżących wydatki związane z edukacją  tj. sklasyfikowane w działach
801 „Oświata i wychowanie”,  803 „Szkolnictwo wyższe”  i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”,  wydatki te wykonano
w roku 2009 na łączną kwotę 16 436 773,77 zł,  co stanowiło 96,81 % kwoty zaplanowanej. Wydatki te wzrosły w stosunku
do wykonania z roku 2008 o 2,12 %.  

Drugą  grupę  stanowią  wydatki związane z technicznym utrzymaniem infrastruktury komunalnej. Zaliczono tu wydatki
sklasyfikowane w działach 600 „Transport”,  700 „Gospodarka mieszkaniowa”  i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska”,  wykonano je na kwotę 6 701 540,30 zł tj. w 93,27 % w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano
wzrost o 17,73 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.  

Kolejna grupa wydatków, to te sklasyfikowane w dziale 852 „Pomoc społeczna”,  wykonanie tych wydatków bieżących
wyniosło 6 734 872,74 zł  co stanowiło 87,63 % planu. W tej pozycji również  odnotowano wzrost w stosunku do roku
poprzedniego o 4,58 %.  

W grupie wydatków administracyjnych ujęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna”. W tej grupie
wydatków bieżących - wykonanych na kwotę 6 065 594,22 zł - plan wykonano w 93,53 %. Tu również odnotowano przyrost
wydatków o 5,26 % w stosunku do wykonania w roku poprzednim.  

Kolejną  grupą  wydatków są  nakłady poniesione na ochronę  zdrowia, kulturę  i sport. Do tej grupy zaliczono wydatki
sklasyfikowane w działach 851 „Ochrona zdrowia”,  921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  oraz 926 „Kultura
fizyczna i sport”.  Omawiane wydatki wykonano na łączną  kwotę  1 920 817,69 zł  tj. w 92,92 % w stosunku do planu.
Również w tej grupie wydatków odnotowano przyrost w stosunku do roku 2008 o 6,92 %.  

Pozostałe wydatki wykonane w roku 2009 na łączną kwotę 1 545 959,32 zł stanowią niespełna 3,92 % ogółu wydatków
bieżących, wykonanie wyniosło tu 70,63 % planu rocznego wydatki te nazwano Inne wydatki bieżące. Tak niskie wykonanie
w tej grupie wydatków wynika z ich specyfiki. Klasyfikowane są  tu rezerwy budżetowe, które niezależnie od stopnia
wykorzystania nigdy nie wykazują  wykonania oraz odsetki od kredytów i pożyczek, których wykonanie było znacznie
niższe od planowanego ze względu na korzystanie z preferencyjnych kredytów i pożyczek o stopach odsetek niższych od
rynkowych. Wydatki te, podobnie jak wszystkie wyżej omówione, również  wzrosły w stosunku do roku poprzedniego,
współczynnik wzrostu wyniósł  17,06 %. W grupie tych wydatków znajdują  się  wydatki związane z bezpieczeństwem
publicznym i ochroną  przeciwpożarową.  W roku 2009 zwiększyła się  iloś ć  zadań  realizowanych przez Straż  Miejską.
Realizowaliśmy wspomniany już  program „Razem bezpieczniej”  oraz w związku z zakupem w 2008 roku fotoradaru
zwiększono zatrudnienie w Straży Miejskiej i wzrosły również inne wydatki bieżące (ubezpieczenie samochodu, paliwo).

Część wydatków bieżących została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego, funduszy celowych oraz środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, subwencja oświatowa
w całości została wykorzystana na finansowanie zadań edukacyjnych, część wydatków zgodnie z obowiązującym prawem
została sfinansowana z innych środków celowych takich jak opłaty za koncesje alkoholowe czy zwrot z innych gmin
środków wypłaconych w formie dotacji do przedszkoli niepublicznych. Zmniejszając poniesione w roku 2009 nakłady
bieżące o te właśnie wielkości możemy przekonać  się ile gmina przeznaczyła własnych środków na poszczególne rodzaje
zadań. Tę skorygowaną strukturę wydatków przedstawia diagram:

W roku 2009 z budżetu gminy przekazano w formie dotacji na realizację  zadań  bieżących różnym podmiotom środki
finansowe na łączną  kwotę  3 514 517,77 zł.  Kwoty 627 555 zł  i 375 131 zł  przekazano w formie dotacji podmiotowych
funkcjonującym jako samorządowe instytucje kultury odpowiednio Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy i Rydułtowskiemu
Centrum Kultury.  

Dla przedszkoli i szkół niepublicznych kwotę dotacji ustala się w oparciu o kwotę wydatków ponoszonych w placówkach
publicznych. Łączna kwota przekazanych i rozliczonych dotacji dla niepublicznych placówek wyniosła w 2009 roku
595 322,25 zł, zaś kwota przekazana gminie, która dotacji udzielała innej niepublicznej placówce wyniosła 1 411,80 zł.  

W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację  na
łączną kwotę 22 000 zł.  

Zgodnie z przepisami przekazano Izbie Rolniczej odpis 2 % z podatku rolnego w wysokości 3 215,65 zł.  

Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z przyjętymi w poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na
łączną kwotę 955 282,48 zł.  

Stowarzyszeniom oraz innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na
realizację  zadań  w zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu, edukacyjnej opieki wychowawczej,
ochrony zdrowia, w tym w ramach realizowanego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na ochronę
środowiska na łączną  kwotę  923 042,08 zł,  w tym 480 574,78 jako dotacja dla osób fizycznych w ramach realizowanego
programu ochrony powietrza. Zasady przyznawania dotacji w roku 2009 określone były w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. nr 193 poz. 1891) oraz w uchwałach Rady Miasta Rydułtowy. Zestawienie przyznanych i rozliczonych dotacji
przedstawia poniższa tabela.

Rozliczenie dotacji beneficjent kieruje do Urzędu Miasta, do komórki organizacyjnej określonej w umowie. W przypadku,
gdy dotacja uruchamiana jest w ratach – uruchomienie kolejnej raty poprzedza się rozliczeniem poprzedniej.  

C. Jako wydatki budżetu miasta jednak wyodrębnione zarówno na etapie planowania jak i wykonania należy zaliczyć
zadania zlecone i inne realizowane przez gminę na podstawie ustaw (§ 2010 – dochodów). Wielkość pozyskanych na ten
cel dotacji i zrealizowanych wydatków (kwoty te są sobie równe, ponieważ  niewykorzystane dotacje podlegają zwrotowi co
powoduje zmniejszenie uzyskanych dotacji) omówiono w pierwszej części niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowe
rozliczenie dotacji i wydatków nimi sfinansowanych zawiera sprawozdanie Rb – 50.  
W związku z realizacją  zadań  zleconych osiągnięto 154 390,42 zł  dochodów, z których zgodnie z obowiązującymi
przepisami 107 658,12 zł  odprowadzono do budżetu państwa a kwota 46 732,30 zł stanowiła dochód jednostek samorządu
terytorialnego z czego 40 977,47 zł  stanowiło dochód naszej gminy. Szczegółowe rozliczenie dochodów zawiera
sprawozdanie Rb 27ZZ.  
Jako zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją  rządową  realizowano w roku 2009 trzy zadania:
utrzymanie grobów wojennych za kwotę 2 000 zł  (§ 2020 – dochodów), Program „Razem bezpieczniej” z dotacją z budżetu
państwa na kwotę  37 418 zł  oraz program wymiany młodzieżowej z Ukrainą  z dotacją  z budżetu państwa na kwotę
17 227 zł. Wszystkie zadania zostały w pełni zrealizowane.  
Miasto Rydułtowy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowało kilka zadań.  Wspólnie
z gminami Gaszowice i Jejkowice utrzymywana była rydułtowska Straż  Miasta. W porozumieniu ze Starostą  Powiatu
Wodzisławskiego realizowane było zadanie z zakresu Obrony Cywilnej oraz Miasto prowadziło dwie placówki wychowania
pozaszkolnego (§ 2320 – dochodów). Zadania te zostały w 100 % zrealizowane.  

D. Budżet w 2009 r. zamkną ł  się  nadwyżką  w kwocie 2 487 757,77 zł  mimo iż  planowany był  deficyt w wysokości
742 480,57 zł.  Na zmniejszenie deficytu znaczący wpływ miał  wysoki poziom wykonania dochodów (wykonano 99,40 %
planu) oraz wyżej omówione nie wykonanie niektórych pozycji po stronie wydatków budżetu – wydatki wykonano w 92,89 %
w stosunku do planu. Szczegółowe dane na ten temat zawarto w sprawozdaniu Rb NDS. 

W roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł  rat kredytów i pożyczek. Ponieważ  budżet zamknął się  nadwyżką  (dochody
pokryły wszystkie dokonane wydatki) spłaty rat należy uznać za pokryte tą właśnie nadwyżką.  

Pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na kwotę  480 574,78 zł  zwiększy stan wolnych środków do wykorzystania
w kolejnych latach. Ponieważ  wolne środki według stanu na dzień  1 stycznia 2009 r. wynosiły 4 685 615,15 zł  więc
uwzględniając niewykorzystaną nadwyżkę oraz zaciągniętą pożyczkę stan wolnych środków na koniec roku 2009 wyniesie
5 424 781,57 zł.  

E. Na stan zobowiązań  miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek odnotowany na dzień 31 grudnia 2009 r. –
wykazany w sprawozdaniu Rb Z - wpływ mają  zarówno kredyty i pożyczki zaciągnięte przed rokiem 2009 jak i pożyczka
jaką miasto zaciągnęło na finansowanie wydatków bieżących – Program ograniczenia niskiej emisji w roku 2009. 

Do kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2009 r. należą następujące pozycje: 
1. W roku 2005 na zadanie „Modernizacja ul. Leona w Rydułtowach”  zaciągnięto kredyt preferencyjny dla gmin

górniczych w wysokości 560 197,09 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych spłat stan zobowiązań  na
31 grudnia 2009 r. wyniósł 80 223,51 zł. Spłatę założono do roku 2010.  

2. Również  w roku 2005 na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. Bohaterów Warszawy z ul. M. Strzody”  zaciągnięto
kredyt preferencyjny dla gmin górniczych w wysokości 1 035 913,23 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych
spłat stan zobowiązań na koniec roku wyniósł 152 856,01 zł. Spłatę również założono do 2010 r.  

3. Dla zadania „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw” zaciągnięto w 2005 roku kredyt ze środków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt rozliczany jest w EURO. Dotąd spłacone raty oraz występujące różnice
kursowe spowodowały, że stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 1 359 371,42 zł. Do 2012 roku
przewidziano spłatę tego kredytu.  

4. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto pożyczkę na realizację zadania
„Modernizacja oczyszczali ścieków”.  Pierwsza transza uruchomiona była w 2005 r. Spłata zakończy w 2016 r. Stan
zobowiązań z tytułu tej pożyczki na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 1 912 503 zł.  

5. Kredyt na finansowanie robót dodatkowych na zadaniu: „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw”
zaciągnięto w 2007 r. w wysokości 1 000 000 zł  spłatę zaplanowano do 2012 r. Stan na koniec roku 2009 wyniósł 600 000
zł.  

6. Kredyt na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2” w wysokości 490 000 zł również zaciągnięto
w 2007 roku. Spłatę zaplanowano na do 2012 roku. Stan zadłużenia na koniec 2009 r. wyniósł 392 000 zł.  

7. Również  w 2007 r. zaciągnięto kredyt na finansowanie „Adaptacji budynku po Szkole Podstawowej nr 4 na potrzeby
Biblioteki i placówek wychowania pozaszkolnego”  w wysokości 1 991 805 zł.  Stan zadłużenia to 1 195 083 zł.  Spłatę
zaplanowano do 2017 roku.  

8. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Strefa rozwoju
MŚP w rejonie ul. M. Strzody” zaciągnięto w latach 2007 – 2008 pożyczkę w kwocie 1 519 491 zł. Spłatę zaplanowano do
2017 r. Stan zobowiązań z tego tytułu wyniósł 1 345 834 zł.  

9. Również  z WFOŚiGW w 2007 r. zaciągnięto pożyczkę  na prace termomodernizacyjne przy adaptacji budynku po
Szkole Podstawowej nr 4 na kwotę 284 067,84 zł. Spłatę zaplanowano do 2017 roku. Stan zobowiązań to 252 503,84 zł.  

10. Na prace remontowe przy termomodernizacji Gimnazjum nr 2 zaciągnięto w 2007 r. pożyczkę  z WFOŚiGW na
kwotę 680 589 zł. Stan zadłużenia z tego tytułu wyniósł 604 969 zł. Spłatę również zaplanowano do 2017 r.  

11. 11. Pożyczkę z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji zaciągnięto odpowiednio w roku 2007,
2008 i 2009 na kwotę 1 291 094,65 zł, 527 929,16 zł i 480 574,78 zł. Spłata zakończy się odpowiednio w 2017, 2018 i 2019
roku. Stan zobowiązań z tych tytułów na koniec 2009 roku wynosił odpowiednio 1 115 648 zł, 513 648 zł i 480 574,78 zł.  

12. W roku 2008 zaciągnięto z WFOŚiGW trzy pożyczki na termomodernizację  przedszkoli nr 2, 3 i 4. Wysokość
pożyczek wynosiła odpowiednio 125 958 zł,  328 695 zł  i 142 639 zł.  Spłaty rozpoczną się od roku 2010 i zakończą w roku
2018.  

Reasumując stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych do końca 2009 roku kredytów i pożyczek wyniósł 10 602 506,56 zł.
Uwzględniając zrealizowane w 2009 roku dochody na kwotę 46 491 319,49 zł wskaźnik stanu zadłużenia wyniósł na koniec
2009 roku 22,81 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %). Jak już  wspomniano w roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł rat
kredytów i pożyczek. Uwzględniając zapłacone bankom i WFOŚiGW odsetki na łączną  sumę  407 075,16 zł  wskaźnik
spłaty wyniósł w 2009 roku 5,67 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %).  

F. Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały w roku 2009 rachunek dochodów własnych oraz zestawienie
osiągniętych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

W jednostkach, w których wydatki przewyższyły dochody wykorzystano część środków jakie pozostały z roku 2008,
natomiast w jednostkach w których dochody przewyższyły wydatki różnica zwiększyła stan środków, które będą  mogły
zostać  wykorzystane w kolejnych latach. Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów własnych oraz wydatków nimi
sfinansowanych wyżej wymienione jednostek złożyły w formie sprawozdania Rb 34.  

G. Załącznikiem do budżetu miasta był  również  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Według sprawozdania Rb 33 na zaplanowane 180 000 zł  przychodów wykonano 167 663,87 zł,
z zaplanowanych 513 500 zł  wydatków wykonano 232 699,46 zł.  Stan środków pieniężnych GFOŚiGW na koniec roku
wyniósł  509 574,34 zł.  GFOŚiGW jest funduszem celowym który został  zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2010 r. a stan
środków stał się dochodem budżetu w roku 2010.  

H. Do niniejszego sprawozdania dołącza się  jako za łącznik nr 3 sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy oraz Rydułtowskiego Centrum Kultury funkcjonujących jako samorządowe instytucje
kultury.  

- dochody własne zrealizowane na kwotę 31 579 454,06zł,
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 10,31 %,  

- subwencje na łączną sumę 9 496 513,00zł, 
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,56 %,

- dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych, oraz bezzwrotnej pomocy zagranicznej na kwotę
5 415 352,43 zł, 
zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 48,04 %.  

- dochody z podatków, w tej grupie wykonano w 2009 roku dochody na łączną kwotę: 10 393 542,23 zł;

- dochody z opłat wykonane na kwotę 2 638 514,12 zł;

- udziały w podatkach dochodowych 11 871 053,75 zł;

- dochody majątkowe z mienia komunalnego 2 519 422,49 zł.

1) rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  §   0470  „Wpływy z opłat  za  zarząd ,  użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości”  zaplanowano dochody w kwocie 114 700 zł,  wykonano dochody na łączną
kwotę 123 946,58 zł  jednak zarejestrowane na koniec 2009 roku zaleg łości wyniosły 20 277,66 zł. Na powyższą kwotę
składa się  wiele zaległości o niewielkiej nominalnej wartości. Mimo prowadzonych działań  (upomnienia, kierowanie
spraw do sądu) pewnej części zaległości nie udało się wyegzekwować; 

2) rozdziale 70095 „Pozostała działalność”  § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze”  na planowane 549 400 zł,  wykonano 529 220,33 zł.  Odnotowane zaległości
wyniosły na koniec 2009 roku 532 213,46 zł.  W tej pozycji sklasyfikowane są  dochody z czynszów za mieszkania
komunalne oraz lokale użytkowe. Większoś ć  starych zaległości po wyroku sądowym skierowanych zostało do
egzekucji komorniczej. Mimo to utrzymuje się wysoki stan zaległości z tego tytułu. 

1) W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”  §   0350  „Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” na planowane 20 000 zł  wykonano 14 628,08 zł.
Zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy wyniosły 38 991,89 zł. 

2) W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”  § 0310 „Podatek od nieruchomości”  na
planowane 6 180 000,00 zł,  wykonano 7 152 304,70 zł.  Ponadto w tej pozycji klasyfikacji budżetowej część dochodów
została wyegzekwowana w drodze potrąceń  (4 350,27 zł)  jednak na koniec roku 2009 odnotowano zaleg łości
podatników na kwotę 2 898 669,55 zł.  W tej grupie jest kilku podatników od których wyegzekwowanie zobowiązań jest
bardzo trudne a ponadto toczące się postępowanie w sprawie podatku od podziemnych wyrobisk górniczych znacznie
podwyższa stan odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

3) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
210 000 zł  wykonano 112 489,20 zł co stanowi zaledwie 53,57 % planu. W tej pozycji klasyfikacji odnotowano znaczne
zaległości  na łączną  kwotę  137 039,20 zł.  Mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie udaje się  trwale
zmniejszyć odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

4) W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 „Podatek od nieruchomości”
na planowane 2 040 000 zł,  wykonano 2 125 070,55 zł  tj. 104,17 % planu rocznego. Znaczne, bo wynoszące
487 973,02 zł,  zaległości wynikają z faktu, iż  mimo podjętych działań egzekucyjnych są one często mało skuteczne.
Na co wpływ mają  przede wszystkim nie uporządkowany stan prawny nieruchomości oraz duża grupa podatników
zaliczana do sfery ubóstwa lub społecznego niedostosowania. 

5) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
135 000 zł wykonano 157 826,76 zł co stanowi 116,91 %. Zaległości wyniosły na koniec roku 217 939,61 zł. W podatku
od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych konieczne będzie podjęcie skuteczniejszych
metod egzekucji. 

1) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0770 „Wpłaty
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”  na planowane
1 200 000 zł  uzyskano dochody w kwocie 2 494 519,30 zł.  Taki wynik był  konsekwencją  dokonanej w grudniu
korzystnej sprzedaży nieruchomości położonej w rejonie ulic gen. J. Bema i Raciborskiej. 

2) W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw”  § 0510 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego”  zaplanowano
dochody łącznie na kwotę 2 470 000 zł.  Wykonane dochody wyniosły 1 765 500,97zł.  Dochody z tego źródła zmalały
w stosunku do roku poprzedniego o ponad 600 000 zł. Pokazuje to jak niekorzystne dla gmin było zerwanie powiązania
wysokośc i  o płaty eksploatacyjnej z ceną  węgla. Spółk a  węglowa znacząco podwyższyła ceny wszystkich
asortymentów węgla a dochody z opłaty eksploatacyjnej spadają. 

3) W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0010 „Podatek dochodowy od
osób fizycznych” na planowane 13 139 555,00zł  wykonano jedynie 11 216 296 zł. Wzorem lat poprzednich uchwalono
dochody z tego źródła na poziomie nieco wyższym od informacji z Ministerstwa Finansów niestety dochody wykonane
okazały się o ponad 2 mln niższe niż przed rokiem, a nawet o ponad 1 mln niższe niż dwa lata temu. 

4) W tym samym rozdziale w § 0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” zaplanowano dochody w kwocie 200 000 zł
a wykonano 654 757,75 zł.  Precyzyjne zaplanowanie dochodów z tego źródła jest bardzo trudne. Udział w tym podatku
otrzymujemy z wielu Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju. 

1) z budżetu państwa,

2) z funduszy celowych,

3) jako dotacja rozwojowa i środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (środki te łącznie traktowano jako odrębne źródło
dochodów) 

1) w dziale 600 „Transport i łączność”  rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”  § 6300 „Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych”  zaplanowano 50 000 zł  na dofinansowanie budowy chodników przy ul. Piecowskiej i R.
Traugutta; 

2) w  d z i a l e  7 5 4  „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75411 „Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej” § 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zaplanowano 17 000 zł na
wydatki inwestycyjne w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Rydułtowach; 

3) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
§ 6229 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zaplanowano dotację celową dla funkcjonującego jako
samorządowa instytucja kul tury Rydułtowskiego Centrum Kul tury środki w wysokośc i   1   583   963 , 60   zł
z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego w realizowanej przez RCK inwestycji współfinansowanej ze
środków Unii Europejskiej. 
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SPRAWOZDANIE  

BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY  

z dnia 15 marca 2010 r. 

z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2009
 

Zgodnie z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późniejszą zmianą) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ma zastosowanie do sprawozdań  z wykonania budżetów jednostek samorządu
terytorialnego za rok 2009. Stąd w oparciu o art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok
2009. 

A. Po stronie dochodów po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku zaplanowano ogółem 46 770 345,57 zł (plan
w trakcie roku zmniejszono o kwotę 1 389 628,18 zł). Wykonano plan w 99,40 % tj. wykonano 46 491 319,49 zł dochodów.
W stosunku do roku 2008 odnotowano kolejny spadek dochodów tym razem o kwotę  1 727 121,61zł  co stanowi 3,58 %
wykonania z roku 2008. Dochody bieżące zostały w 2009 r. wykonane w 96,47 % tj. na planowane 44 939 470,58 zł
wykonano 43 351 897,00 zł,  zaś  dochody majątkowe na zaplanowane 1 830 874,99 zł  wykonano 3 139 422,49 zł,  co
stanowi 171,47 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto porównanie planu, należności, dochodów wykonanych, należności
pozostałych do zapłaty i skutków udzielonych ulg, zwolnień  i obniżenia dopuszczalnych stawek podatkowych zawierają
sprawozdania Rb 27S – w pełnej szczegółowości i Rb PDP dla podstawowych dochodów podatkowych. 

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się: 

Wśród dochodów własnych można wydzielić  cztery znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w roku 2009 grupy
dochodów: 

Strukturę wykonanych w 2009 roku dochodów przedstawia poniższy diagram:

Analizę  realizacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przeprowadzono w porównaniu
z kwotą dochodów należnych, w celu przeanalizowania przyczyn niewyegzekwowania należności. W tym celu zsumowano
zaległości inne niż  odsetki. Suma tych zaległości wyniosła 4 461 178,13 zł.  Następnie wyodrębniono pozycje klasyfikacji
budżetowej, w których zaległości na koniec 2009 r. przekroczyły 20 000 zł.  We wszystkich pozostałych pozycjach
klasyfikacyjnych łączna kwota zaległości wyniosła na koniec 2009 r. 82 866,74 zł co stanowi 1,86% ogółu nieodsetkowych
zaległości.  

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 

2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75416 „Straż  Miejska”  § 0570
„Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”  na zaplanowane 140 000 zł  wykonano 124 280,45 zł.
Zaległości wyniosły na koniec 2009 r. 45 207 zł.  

3. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”: 

4. Oddzielnego omówienia wymaga kilka pozycji klasyfikacji budżetowej w których odnotowano znaczne odstępstwa
wykonanych dochodów od planu: 

W roku 2009 gmina pozyskała następujące dotacje celowe odpowiednio: 

w podziale na dochody bieżące i majątkowe.  

Szczegółowe zestawienie pozyskanych dotacji według paragrafów klasyfikacji budżetowej:

§ 2008. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 8 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Pozyskane środki przeznaczone były na real izację  programu, którego
beneficjentem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – pozyskana kwota to 256 601,62 zł.  Miasto realizuje jeszcze
programy w Urzędzie Miasta oraz Ognisku Pracy Pozaszkolnej jednak środki na te cele nie wpłynęły do budżetu do końca
2009 roku.  

§ 2009. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 9 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu państwa. Środki zaplanowano i pozyskano na te same zadania co w § 2008. Wielkość dochodów
z tego źródła wyniosła 13 584,79 zł.  

§ 2010. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W paragrafie tym gmina uzyskała łącznie 3 396 236,64 zł
dochodów na realizację zadań z zakresu administracji, pomocy społecznej, utrzymania spisu wyborców oraz zwrotu akcyzy
dla rolników. W tych pozycjach klasyfikacyjnych obowiązuje zasada, że plan dochodów jest ustalony decyzją o przyznaniu
dotacji. Stąd różnice po stronie dochodów między planem a wykonaniem świadczą o tym, że środki przyznane nie zostały
przez nas wykorzystane. Łącznie kwota niewykorzystanej dotacji w omawianym paragrafie w 2009 roku wyniosła
85 849,61zł.  Jak wynika z informacji złożonych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ściśle
uregulowane zasady przyznawania niektórych świadczeń uniemożliwiły wykorzystanie ich w pełnej wysokości.  

§ 2020. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę  na podstawie
porozumień  z organami administracji rządowej. W paragrafie tym uzyskaliśmy dotację  w wysokośc i  56 645,00 zł
odpowiednio na utrzymanie grobów wojennych – 2 000 zł, na realizację programu „Razem bezpieczniej” – 37 418 zł oraz na
program wymiany młodzieżowej z Ukrainą 17 227 zł.  

§ 2030. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
W paragrafie tym sklasyfikowano środki w kwocie 1 239 250,87 zł,  przyznane na zadania z zakresu pomocy społecznej
oraz oświaty i wychowania w tym na pomoc udzielaną  uczniom. W tej grupie dochodów również  zdarzyły się  przypadki
zwrotu niewykorzystanych dotacji, jednak należy podkreślić,  że wszyscy wnioskodawcy po spełnieniu warunków
określonych w ustawie otrzymali należne świadczenia. Na etapie składania wniosku o dotację uwzględniono potencjalnych
beneficjentów tj. np. uczniów, którzy ze względów ekonomicznych mogą  być  stypendystami. Po określeniu warunków
uzyskania pomocy albo nie złożono wniosków, albo wnioski nie spełniały wymogów formalnych i nie było możliwe
przyznanie środków. Łączna kwota niewykorzystanej dotacji w tym paragrafie wyniosła w 2009 roku 111 865,13 zł.  

§ 2039. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
Cyfra 9 oznacza, że chodzi o środki krajowe na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W paragrafie
tym zaplanowano 10 % udział  budżetu państwa w zadania dofinansowane w ramach programów dla których instytucją
zarządzającą  nie jest Marszałek Województwa. Zaplanowana kwota to 38 748,37 zł  nie wykonano żadnych dochodów
z tego źródła. Dotacja ta ma charakter refundacji wcześniej poniesionych przez gminę wydatków. Stąd bardzo trudno jest
precyzyjnie określić kiedy refundacja nastąpi i jakie w związku z tym gmina osiągnie dochody.  

§ 2440. - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację  zadań  bieżących jednostek sektora finansów
publicznych. Z tego źródła pozyskaliśmy w 2009 r. dotację  z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na usuwanie azbestu i realizację programu ograniczenia niskiej emisji. Łącznie dotacje w roku 2009 na wymienione
cele wyniosły 56 594,63 zł.  

§ 2708. 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Cyfra 8 oznacza środki z Unii Europejskiej. W tym
paragrafie sklasyfikowano dochody na realizację  programów dla których instytucją  zarządzającą  nie jest Marszałek
Województwa. Łączna kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 76 538,88 zł.  Wykonanie dochodów z tego źródła znacznie
odbiegło od planu który wynosił 411 293,28 zł.  

§ 6298. - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Zaplanowane środki w kwocie 5 874,99 zł  służyć  miały w ramach
mechanizmu cross-financing’u na jedno z zadań realizowanych w szkołach. Środki do końca roku 2009 nie wpłynęły.  

§ 6320. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W tej pozycji klasyfikacyjnej zaewidencjonowano pozyskane
z budżetu państwa środki w kwocie 20 000 zł w ramach mechanizmu cross-financing’u dla zadania „Razem bezpieczniej”.  

§ 6330. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin). Zaplanowane i wykonane dochody w tym paragrafie wyniosły 300 000 zł  i dotyczyły realizacji
zadania w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.  

Do kategorii środków zewnętrznych należy zaliczyć  również  dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu
terytorialnego. Dochody takie zaliczane są  do dochodów własnych. W tej kategorii traktowanej jako odrębne źródło
dochodów pozyskano odpowiednio jako dochody bieżące kwotę 346 477,12 zł oraz jako dochody majątkowe 300 000 zł.  

B. Po stronie wydatków budżet miasta za rok 2009 wykonano w 92,61 % tj. na planowane 47 512 826,14 zł
wydatkowano 44 003 561,72 zł.  Wydatki budżetu miasta zmalały w stosunku do roku 2008 o 0,40 %. Szczegółowe
zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ponadto
zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaangażowania środków
budżetowych oraz poziomu zobowiązań  stanowi sprawozdanie Rb 28S. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i inne
jednostki budżetowe miasta dzieli się  na wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne). Wydatki majątkowe wykonano
w 93,40 % planu a wydatki bieżące w 92,52 % planu. Uwzględniając powyższy podział,  można przedstawić  zrealizowane
wydatki budżetu za pomocą następującego diagramu:

Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania roku 2008 o 6,19 %, zaś  wydatki majątkowe zmalały o 34,98 %
w porównaniu z wykonanymi w roku 2008 wydatkami majątkowymi.  

Szczegółowy opis wykonania budżetu po stronie wydatków rozpoczniemy od analizy wydatków inwestycyjnych. Po
uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie w trakcie roku plan wydatków majątkowych zamkną ł  się  kwotą
4 922 796,06 zł,  wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 4 598 003,68 zł, różnica wyniosła niespełna 325 tys. zł.
Wydatki inwestycyjne sklasyfikowano w kilku paragrafach klasyfikacji budżetowej: 6050 i 6059 „Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych”  jest to paragraf, w którym klasyfikowane są  przede wszystkim roboty budowlane; 6060, 6068
i 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” tu klasyfikowane są zakupy gotowych środków trwałych
jak również  zakupy gruntów; 6229 i 6300 odpowiednio „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”  oraz „Dotacja
celowa na pomoc finansową  udzielaną  między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”.  

W pierwszej grupie paragrafów plan wykonano w 93,59 % tj. na planowane 2 606 848,26 zł  wykonano 2 439 875,67 zł.
Planu nie wykonano w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

1. Wśród sklasyfikowanych w dziale 600 „Transport i łączność”  w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
zaplanowano kwotę 27 000 zł na zakup i ustawienie trzech wiat przystankowych. Wszystkie wiaty zostały zakupione, jedna
wiata została kompletnie ustawiona, pozostałe dwie ze względu na przedłużającą  się  procedurę  uzgodnieniową  zostaną
ustawione w roku 2010. Wydatkowano w związku z tym jedynie kwotę  17 689,06 zł.  W rozdziale 60016 „Drogi publiczne
gminne” dla 4 zadań:  „Budowa murów oporowych przy ul. K. Przerwy-Tetmajera”, „Modernizacja ul. Strzelców Bytomskich”,
„Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej”  oraz „Modernizacja ul. B. Krzywoustego”  planowany zakres rzeczowy został
zrealizowany. Łącznie na planowane 108 220,04 zł  wydatkowano 103 809,34 zł  co stanowi 95,92 % planu. W rozdziale
60017 „Drogi wewnętrzne”  zaplanowano środki na realizację dwóch zadań:  „Droga przy cmentarzu” i „Modernizacja układu
komunikacyjnego w rejonie budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury”.  Kwoty zaplanowane w roku 2009, to odpowiednio:
497 315 zł  i 236 000 zł,  zaś  wykonanie wyniosło: 373 001,66 zł  i 235 216,75 zł.  Planowany zakres rzeczowy nie został
zrealizowany dla pierwszego z wymienionych zadań – stosowną korektę planu wprowadzono już w budżecie roku 2010.  

2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano dwa zadania: prace
projektowe dla „Budowy budynków mieszkalnych wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. W. Korfantego” oraz realizowaną przez
ZGK „Modernizację  budynków mieszkalnych”.  Plan rzeczowy wykonano, zaś  wydatki zostały wykonane odpowiednio
w 100 % i 97,39 % planu.  

3 .   W   d z i a l e   7 1 0  „Działalnoś ć  usługowa”  rozdz ia le  71035 „Cmentarze”  zaplanowano realizację  zadania
„Zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami do kontenera sanitarnego przy ul. Spokojnej w Rydułtowach”. Plan wykonano
w 100 %.  

4. W dziale 750 „Administracja publiczna”  rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
zaplanowano 40 000 zł na realizację programu „Przezroczysty Urząd”. Wykorzystano 39 650 zł co stanowi 99,13 % planu . 

5. W 100 % rzeczowo i finansowo zrealizowano zadanie „Modernizacja budynku Straży Miejskiej”  sklasyfikowane
w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75416 „Straż Miejska”.  

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 „Przedszkola ” zaplanowano środki w wysokości 59 475 zł na
pierwszy etap prac projektowych nowego przedszkola. Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 100 %.  

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano
9 700 zł  na prace projektowe dla budynków gospodarczych na zapleczu Urzędu Miasta – zakres rzeczowo-finansowy
w pełni wykonano.  

8. Prace projektowe dla „Zagospodarowanie terenu - Biblioteka”  sklasyfikowano w dziale 921 „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92116 „Biblioteki”.  Plan finansowy w tej pozycji wykonano w 90,43 % tj. na planowane
60 000 zł wydatkowano 54 255,99 zł  

9. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
wydatkowano zaplanowaną  kwotę  11 712 zł  na dokończenie prac projektowych w związku z adaptacją  byłego basenu
krytego na potrzeby Rydułtowskiego Centrum Kultury.  

10. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano środki na realizację trzech
zadań:  „Moje boisko - Orlik 2012 – II”,  „Przebudowa boiska przy SP nr 1” oraz „Rewitalizacja - budowa basenu krytego”.
Pierwsze z wymienionych zadań  to wykonane roboty budowlane, pozostałe nakłady przeznaczone były na prace
dokumentacyjne. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany zaś poniesione wydatki to odpowiednio: 915 335,58 zł,
6 112 zł i 50 766,63 zł.  

11. W tym samym dziale klasyfikacji budżetowej 926 „Kultura fizyczna i sport”  w rozdziale 92695 „Pozostała
działalność”  zaplanowano nakłady na utworzenie placu zabaw na osiedlu Karola oraz na prace projektowe w ramach
zadania „Tereny rekreacyjne ul. Mickiewicza”.  Środki zaplanowane to odpowiednio: 20 500 zł  i 88 570 zł. Zakres rzeczowy
został zrealizowany zaś wydatki wyniosły odpowiednio: 18 541,26 zł i 88 366 zł.  

W drugiej grupie wydatków - zakupy inwestycyjne na zaplanowane 664 984,20 zł  wydatkowano 507 191,41 zł,  co
stanowi 76,27 % planu. Niewykonano planu przede wszystkim w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005
„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  gdzie zaplanowano środki  na zakup gruntów w kwocie 291 300 zł
a wydatkowano 190 168,58 zł. Nie doszło w ubiegłym roku do zakupu gruntów od PKP. Środki na ten cel były zaplanowane,
jednak umowy dotąd nie podpisano. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)”  na zaplanowane 77 000 zł  na zakupy sprzętu i komputeryzację  Urzędu wykorzystano 47 322,34 zł.
Zakres rzeczowy zaplanowanych zakupów zrealizowano, jednak sprzęt o wartości jednostkowej poniżej 3 500 zł zaliczany
jest do pozostały c h  środków trwałych a więc wydatek nie jest wydatkiem majątkowym. W dziale 801 „Oświata
i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” nie dokonano zakupu kserokopiarki w ramach programu realizowanego
ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.  

Ostatnią  grupą  wydatków majątkowych są  dotacje inwestycyjne. W budżecie roku 2009 zaplanowano trzy dotacje
inwestycyjne: 

Wszystkie dotacje inwestycyjne przekazano w planowanej wysokości.  

Analizę wykonania wydatków bieżących przeprowadzono według rodzaju prowadzonej działalności. Rodzaj działalności
według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD uwzględniony został  w klasyfikacji budżetowej, konkretnie w działach tej
klasyfikacji. Aby obrazowo przedstawić porównanie wielkości nakładów według rodzajów prowadzonej działalności dokonano
wzorem lat ubiegłych pewnego pogrupowania wydatków bieżących.  

Wydzielono spośród wszystkich wydatków bieżących wydatki związane z edukacją  tj. sklasyfikowane w działach
801 „Oświata i wychowanie”,  803 „Szkolnictwo wyższe”  i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”,  wydatki te wykonano
w roku 2009 na łączną kwotę 16 436 773,77 zł,  co stanowiło 96,81 % kwoty zaplanowanej. Wydatki te wzrosły w stosunku
do wykonania z roku 2008 o 2,12 %.  

Drugą  grupę  stanowią  wydatki związane z technicznym utrzymaniem infrastruktury komunalnej. Zaliczono tu wydatki
sklasyfikowane w działach 600 „Transport”,  700 „Gospodarka mieszkaniowa”  i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska”,  wykonano je na kwotę 6 701 540,30 zł tj. w 93,27 % w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano
wzrost o 17,73 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.  

Kolejna grupa wydatków, to te sklasyfikowane w dziale 852 „Pomoc społeczna”,  wykonanie tych wydatków bieżących
wyniosło 6 734 872,74 zł  co stanowiło 87,63 % planu. W tej pozycji również  odnotowano wzrost w stosunku do roku
poprzedniego o 4,58 %.  

W grupie wydatków administracyjnych ujęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna”. W tej grupie
wydatków bieżących - wykonanych na kwotę 6 065 594,22 zł - plan wykonano w 93,53 %. Tu również odnotowano przyrost
wydatków o 5,26 % w stosunku do wykonania w roku poprzednim.  

Kolejną  grupą  wydatków są  nakłady poniesione na ochronę  zdrowia, kulturę  i sport. Do tej grupy zaliczono wydatki
sklasyfikowane w działach 851 „Ochrona zdrowia”,  921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  oraz 926 „Kultura
fizyczna i sport”.  Omawiane wydatki wykonano na łączną  kwotę  1 920 817,69 zł  tj. w 92,92 % w stosunku do planu.
Również w tej grupie wydatków odnotowano przyrost w stosunku do roku 2008 o 6,92 %.  

Pozostałe wydatki wykonane w roku 2009 na łączną kwotę 1 545 959,32 zł stanowią niespełna 3,92 % ogółu wydatków
bieżących, wykonanie wyniosło tu 70,63 % planu rocznego wydatki te nazwano Inne wydatki bieżące. Tak niskie wykonanie
w tej grupie wydatków wynika z ich specyfiki. Klasyfikowane są  tu rezerwy budżetowe, które niezależnie od stopnia
wykorzystania nigdy nie wykazują  wykonania oraz odsetki od kredytów i pożyczek, których wykonanie było znacznie
niższe od planowanego ze względu na korzystanie z preferencyjnych kredytów i pożyczek o stopach odsetek niższych od
rynkowych. Wydatki te, podobnie jak wszystkie wyżej omówione, również  wzrosły w stosunku do roku poprzedniego,
współczynnik wzrostu wyniósł  17,06 %. W grupie tych wydatków znajdują  się  wydatki związane z bezpieczeństwem
publicznym i ochroną  przeciwpożarową.  W roku 2009 zwiększyła się  iloś ć  zadań  realizowanych przez Straż  Miejską.
Realizowaliśmy wspomniany już  program „Razem bezpieczniej”  oraz w związku z zakupem w 2008 roku fotoradaru
zwiększono zatrudnienie w Straży Miejskiej i wzrosły również inne wydatki bieżące (ubezpieczenie samochodu, paliwo).

Część wydatków bieżących została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego, funduszy celowych oraz środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, subwencja oświatowa
w całości została wykorzystana na finansowanie zadań edukacyjnych, część wydatków zgodnie z obowiązującym prawem
została sfinansowana z innych środków celowych takich jak opłaty za koncesje alkoholowe czy zwrot z innych gmin
środków wypłaconych w formie dotacji do przedszkoli niepublicznych. Zmniejszając poniesione w roku 2009 nakłady
bieżące o te właśnie wielkości możemy przekonać  się ile gmina przeznaczyła własnych środków na poszczególne rodzaje
zadań. Tę skorygowaną strukturę wydatków przedstawia diagram:

W roku 2009 z budżetu gminy przekazano w formie dotacji na realizację  zadań  bieżących różnym podmiotom środki
finansowe na łączną  kwotę  3 514 517,77 zł.  Kwoty 627 555 zł  i 375 131 zł  przekazano w formie dotacji podmiotowych
funkcjonującym jako samorządowe instytucje kultury odpowiednio Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy i Rydułtowskiemu
Centrum Kultury.  

Dla przedszkoli i szkół niepublicznych kwotę dotacji ustala się w oparciu o kwotę wydatków ponoszonych w placówkach
publicznych. Łączna kwota przekazanych i rozliczonych dotacji dla niepublicznych placówek wyniosła w 2009 roku
595 322,25 zł, zaś kwota przekazana gminie, która dotacji udzielała innej niepublicznej placówce wyniosła 1 411,80 zł.  

W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację  na
łączną kwotę 22 000 zł.  

Zgodnie z przepisami przekazano Izbie Rolniczej odpis 2 % z podatku rolnego w wysokości 3 215,65 zł.  

Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z przyjętymi w poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na
łączną kwotę 955 282,48 zł.  

Stowarzyszeniom oraz innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na
realizację  zadań  w zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu, edukacyjnej opieki wychowawczej,
ochrony zdrowia, w tym w ramach realizowanego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na ochronę
środowiska na łączną  kwotę  923 042,08 zł,  w tym 480 574,78 jako dotacja dla osób fizycznych w ramach realizowanego
programu ochrony powietrza. Zasady przyznawania dotacji w roku 2009 określone były w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. nr 193 poz. 1891) oraz w uchwałach Rady Miasta Rydułtowy. Zestawienie przyznanych i rozliczonych dotacji
przedstawia poniższa tabela.

Rozliczenie dotacji beneficjent kieruje do Urzędu Miasta, do komórki organizacyjnej określonej w umowie. W przypadku,
gdy dotacja uruchamiana jest w ratach – uruchomienie kolejnej raty poprzedza się rozliczeniem poprzedniej.  

C. Jako wydatki budżetu miasta jednak wyodrębnione zarówno na etapie planowania jak i wykonania należy zaliczyć
zadania zlecone i inne realizowane przez gminę na podstawie ustaw (§ 2010 – dochodów). Wielkość pozyskanych na ten
cel dotacji i zrealizowanych wydatków (kwoty te są sobie równe, ponieważ  niewykorzystane dotacje podlegają zwrotowi co
powoduje zmniejszenie uzyskanych dotacji) omówiono w pierwszej części niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowe
rozliczenie dotacji i wydatków nimi sfinansowanych zawiera sprawozdanie Rb – 50.  
W związku z realizacją  zadań  zleconych osiągnięto 154 390,42 zł  dochodów, z których zgodnie z obowiązującymi
przepisami 107 658,12 zł  odprowadzono do budżetu państwa a kwota 46 732,30 zł stanowiła dochód jednostek samorządu
terytorialnego z czego 40 977,47 zł  stanowiło dochód naszej gminy. Szczegółowe rozliczenie dochodów zawiera
sprawozdanie Rb 27ZZ.  
Jako zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją  rządową  realizowano w roku 2009 trzy zadania:
utrzymanie grobów wojennych za kwotę 2 000 zł  (§ 2020 – dochodów), Program „Razem bezpieczniej” z dotacją z budżetu
państwa na kwotę  37 418 zł  oraz program wymiany młodzieżowej z Ukrainą  z dotacją  z budżetu państwa na kwotę
17 227 zł. Wszystkie zadania zostały w pełni zrealizowane.  
Miasto Rydułtowy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowało kilka zadań.  Wspólnie
z gminami Gaszowice i Jejkowice utrzymywana była rydułtowska Straż  Miasta. W porozumieniu ze Starostą  Powiatu
Wodzisławskiego realizowane było zadanie z zakresu Obrony Cywilnej oraz Miasto prowadziło dwie placówki wychowania
pozaszkolnego (§ 2320 – dochodów). Zadania te zostały w 100 % zrealizowane.  

D. Budżet w 2009 r. zamkną ł  się  nadwyżką  w kwocie 2 487 757,77 zł  mimo iż  planowany był  deficyt w wysokości
742 480,57 zł.  Na zmniejszenie deficytu znaczący wpływ miał  wysoki poziom wykonania dochodów (wykonano 99,40 %
planu) oraz wyżej omówione nie wykonanie niektórych pozycji po stronie wydatków budżetu – wydatki wykonano w 92,89 %
w stosunku do planu. Szczegółowe dane na ten temat zawarto w sprawozdaniu Rb NDS. 

W roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł  rat kredytów i pożyczek. Ponieważ  budżet zamknął się  nadwyżką  (dochody
pokryły wszystkie dokonane wydatki) spłaty rat należy uznać za pokryte tą właśnie nadwyżką.  

Pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na kwotę  480 574,78 zł  zwiększy stan wolnych środków do wykorzystania
w kolejnych latach. Ponieważ  wolne środki według stanu na dzień  1 stycznia 2009 r. wynosiły 4 685 615,15 zł  więc
uwzględniając niewykorzystaną nadwyżkę oraz zaciągniętą pożyczkę stan wolnych środków na koniec roku 2009 wyniesie
5 424 781,57 zł.  

E. Na stan zobowiązań  miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek odnotowany na dzień 31 grudnia 2009 r. –
wykazany w sprawozdaniu Rb Z - wpływ mają  zarówno kredyty i pożyczki zaciągnięte przed rokiem 2009 jak i pożyczka
jaką miasto zaciągnęło na finansowanie wydatków bieżących – Program ograniczenia niskiej emisji w roku 2009. 

Do kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2009 r. należą następujące pozycje: 
1. W roku 2005 na zadanie „Modernizacja ul. Leona w Rydułtowach”  zaciągnięto kredyt preferencyjny dla gmin

górniczych w wysokości 560 197,09 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych spłat stan zobowiązań  na
31 grudnia 2009 r. wyniósł 80 223,51 zł. Spłatę założono do roku 2010.  

2. Również  w roku 2005 na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. Bohaterów Warszawy z ul. M. Strzody”  zaciągnięto
kredyt preferencyjny dla gmin górniczych w wysokości 1 035 913,23 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych
spłat stan zobowiązań na koniec roku wyniósł 152 856,01 zł. Spłatę również założono do 2010 r.  

3. Dla zadania „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw” zaciągnięto w 2005 roku kredyt ze środków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt rozliczany jest w EURO. Dotąd spłacone raty oraz występujące różnice
kursowe spowodowały, że stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 1 359 371,42 zł. Do 2012 roku
przewidziano spłatę tego kredytu.  

4. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto pożyczkę na realizację zadania
„Modernizacja oczyszczali ścieków”.  Pierwsza transza uruchomiona była w 2005 r. Spłata zakończy w 2016 r. Stan
zobowiązań z tytułu tej pożyczki na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 1 912 503 zł.  

5. Kredyt na finansowanie robót dodatkowych na zadaniu: „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw”
zaciągnięto w 2007 r. w wysokości 1 000 000 zł  spłatę zaplanowano do 2012 r. Stan na koniec roku 2009 wyniósł 600 000
zł.  

6. Kredyt na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2” w wysokości 490 000 zł również zaciągnięto
w 2007 roku. Spłatę zaplanowano na do 2012 roku. Stan zadłużenia na koniec 2009 r. wyniósł 392 000 zł.  

7. Również  w 2007 r. zaciągnięto kredyt na finansowanie „Adaptacji budynku po Szkole Podstawowej nr 4 na potrzeby
Biblioteki i placówek wychowania pozaszkolnego”  w wysokości 1 991 805 zł.  Stan zadłużenia to 1 195 083 zł.  Spłatę
zaplanowano do 2017 roku.  

8. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Strefa rozwoju
MŚP w rejonie ul. M. Strzody” zaciągnięto w latach 2007 – 2008 pożyczkę w kwocie 1 519 491 zł. Spłatę zaplanowano do
2017 r. Stan zobowiązań z tego tytułu wyniósł 1 345 834 zł.  

9. Również  z WFOŚiGW w 2007 r. zaciągnięto pożyczkę  na prace termomodernizacyjne przy adaptacji budynku po
Szkole Podstawowej nr 4 na kwotę 284 067,84 zł. Spłatę zaplanowano do 2017 roku. Stan zobowiązań to 252 503,84 zł.  

10. Na prace remontowe przy termomodernizacji Gimnazjum nr 2 zaciągnięto w 2007 r. pożyczkę  z WFOŚiGW na
kwotę 680 589 zł. Stan zadłużenia z tego tytułu wyniósł 604 969 zł. Spłatę również zaplanowano do 2017 r.  

11. 11. Pożyczkę z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji zaciągnięto odpowiednio w roku 2007,
2008 i 2009 na kwotę 1 291 094,65 zł, 527 929,16 zł i 480 574,78 zł. Spłata zakończy się odpowiednio w 2017, 2018 i 2019
roku. Stan zobowiązań z tych tytułów na koniec 2009 roku wynosił odpowiednio 1 115 648 zł, 513 648 zł i 480 574,78 zł.  

12. W roku 2008 zaciągnięto z WFOŚiGW trzy pożyczki na termomodernizację  przedszkoli nr 2, 3 i 4. Wysokość
pożyczek wynosiła odpowiednio 125 958 zł,  328 695 zł  i 142 639 zł.  Spłaty rozpoczną się od roku 2010 i zakończą w roku
2018.  

Reasumując stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych do końca 2009 roku kredytów i pożyczek wyniósł 10 602 506,56 zł.
Uwzględniając zrealizowane w 2009 roku dochody na kwotę 46 491 319,49 zł wskaźnik stanu zadłużenia wyniósł na koniec
2009 roku 22,81 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %). Jak już  wspomniano w roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł rat
kredytów i pożyczek. Uwzględniając zapłacone bankom i WFOŚiGW odsetki na łączną  sumę  407 075,16 zł  wskaźnik
spłaty wyniósł w 2009 roku 5,67 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %).  

F. Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały w roku 2009 rachunek dochodów własnych oraz zestawienie
osiągniętych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

W jednostkach, w których wydatki przewyższyły dochody wykorzystano część środków jakie pozostały z roku 2008,
natomiast w jednostkach w których dochody przewyższyły wydatki różnica zwiększyła stan środków, które będą  mogły
zostać  wykorzystane w kolejnych latach. Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów własnych oraz wydatków nimi
sfinansowanych wyżej wymienione jednostek złożyły w formie sprawozdania Rb 34.  

G. Załącznikiem do budżetu miasta był  również  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Według sprawozdania Rb 33 na zaplanowane 180 000 zł  przychodów wykonano 167 663,87 zł,
z zaplanowanych 513 500 zł  wydatków wykonano 232 699,46 zł.  Stan środków pieniężnych GFOŚiGW na koniec roku
wyniósł  509 574,34 zł.  GFOŚiGW jest funduszem celowym który został  zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2010 r. a stan
środków stał się dochodem budżetu w roku 2010.  

H. Do niniejszego sprawozdania dołącza się  jako za łącznik nr 3 sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy oraz Rydułtowskiego Centrum Kultury funkcjonujących jako samorządowe instytucje
kultury.  

- dochody własne zrealizowane na kwotę 31 579 454,06zł,
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 10,31 %,  

- subwencje na łączną sumę 9 496 513,00zł, 
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,56 %,

- dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych, oraz bezzwrotnej pomocy zagranicznej na kwotę
5 415 352,43 zł, 
zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 48,04 %.  

- dochody z podatków, w tej grupie wykonano w 2009 roku dochody na łączną kwotę: 10 393 542,23 zł;

- dochody z opłat wykonane na kwotę 2 638 514,12 zł;

- udziały w podatkach dochodowych 11 871 053,75 zł;

- dochody majątkowe z mienia komunalnego 2 519 422,49 zł.

1) rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  §   0470  „Wpływy z opłat  za  zarząd ,  użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości”  zaplanowano dochody w kwocie 114 700 zł,  wykonano dochody na łączną
kwotę 123 946,58 zł  jednak zarejestrowane na koniec 2009 roku zaleg łości wyniosły 20 277,66 zł. Na powyższą kwotę
składa się  wiele zaległości o niewielkiej nominalnej wartości. Mimo prowadzonych działań  (upomnienia, kierowanie
spraw do sądu) pewnej części zaległości nie udało się wyegzekwować; 

2) rozdziale 70095 „Pozostała działalność”  § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze”  na planowane 549 400 zł,  wykonano 529 220,33 zł.  Odnotowane zaległości
wyniosły na koniec 2009 roku 532 213,46 zł.  W tej pozycji sklasyfikowane są  dochody z czynszów za mieszkania
komunalne oraz lokale użytkowe. Większoś ć  starych zaległości po wyroku sądowym skierowanych zostało do
egzekucji komorniczej. Mimo to utrzymuje się wysoki stan zaległości z tego tytułu. 

1) W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”  §   0350  „Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” na planowane 20 000 zł  wykonano 14 628,08 zł.
Zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy wyniosły 38 991,89 zł. 

2) W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”  § 0310 „Podatek od nieruchomości”  na
planowane 6 180 000,00 zł,  wykonano 7 152 304,70 zł.  Ponadto w tej pozycji klasyfikacji budżetowej część dochodów
została wyegzekwowana w drodze potrąceń  (4 350,27 zł)  jednak na koniec roku 2009 odnotowano zaleg łości
podatników na kwotę 2 898 669,55 zł.  W tej grupie jest kilku podatników od których wyegzekwowanie zobowiązań jest
bardzo trudne a ponadto toczące się postępowanie w sprawie podatku od podziemnych wyrobisk górniczych znacznie
podwyższa stan odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

3) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
210 000 zł  wykonano 112 489,20 zł co stanowi zaledwie 53,57 % planu. W tej pozycji klasyfikacji odnotowano znaczne
zaległości  na łączną  kwotę  137 039,20 zł.  Mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie udaje się  trwale
zmniejszyć odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

4) W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 „Podatek od nieruchomości”
na planowane 2 040 000 zł,  wykonano 2 125 070,55 zł  tj. 104,17 % planu rocznego. Znaczne, bo wynoszące
487 973,02 zł,  zaległości wynikają z faktu, iż  mimo podjętych działań egzekucyjnych są one często mało skuteczne.
Na co wpływ mają  przede wszystkim nie uporządkowany stan prawny nieruchomości oraz duża grupa podatników
zaliczana do sfery ubóstwa lub społecznego niedostosowania. 

5) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
135 000 zł wykonano 157 826,76 zł co stanowi 116,91 %. Zaległości wyniosły na koniec roku 217 939,61 zł. W podatku
od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych konieczne będzie podjęcie skuteczniejszych
metod egzekucji. 

1) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0770 „Wpłaty
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”  na planowane
1 200 000 zł  uzyskano dochody w kwocie 2 494 519,30 zł.  Taki wynik był  konsekwencją  dokonanej w grudniu
korzystnej sprzedaży nieruchomości położonej w rejonie ulic gen. J. Bema i Raciborskiej. 

2) W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw”  § 0510 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego”  zaplanowano
dochody łącznie na kwotę 2 470 000 zł.  Wykonane dochody wyniosły 1 765 500,97zł.  Dochody z tego źródła zmalały
w stosunku do roku poprzedniego o ponad 600 000 zł. Pokazuje to jak niekorzystne dla gmin było zerwanie powiązania
wysokośc i  o płaty eksploatacyjnej z ceną  węgla. Spółk a  węglowa znacząco podwyższyła ceny wszystkich
asortymentów węgla a dochody z opłaty eksploatacyjnej spadają. 

3) W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0010 „Podatek dochodowy od
osób fizycznych” na planowane 13 139 555,00zł  wykonano jedynie 11 216 296 zł. Wzorem lat poprzednich uchwalono
dochody z tego źródła na poziomie nieco wyższym od informacji z Ministerstwa Finansów niestety dochody wykonane
okazały się o ponad 2 mln niższe niż przed rokiem, a nawet o ponad 1 mln niższe niż dwa lata temu. 

4) W tym samym rozdziale w § 0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” zaplanowano dochody w kwocie 200 000 zł
a wykonano 654 757,75 zł.  Precyzyjne zaplanowanie dochodów z tego źródła jest bardzo trudne. Udział w tym podatku
otrzymujemy z wielu Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju. 

1) z budżetu państwa,

2) z funduszy celowych,

3) jako dotacja rozwojowa i środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (środki te łącznie traktowano jako odrębne źródło
dochodów) 

1) w dziale 600 „Transport i łączność”  rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”  § 6300 „Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych”  zaplanowano 50 000 zł  na dofinansowanie budowy chodników przy ul. Piecowskiej i R.
Traugutta; 

2) w  d z i a l e  7 5 4  „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75411 „Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej” § 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zaplanowano 17 000 zł na
wydatki inwestycyjne w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Rydułtowach; 

3) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
§ 6229 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zaplanowano dotację celową dla funkcjonującego jako
samorządowa instytucja kul tury Rydułtowskiego Centrum Kul tury środki w wysokośc i   1   583   963 , 60   zł
z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego w realizowanej przez RCK inwestycji współfinansowanej ze
środków Unii Europejskiej. 

Załącznik nr 1 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Wykonanie dochodów 

Załącznik nr 2 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Wykonanie wydatków 

Załącznik nr 3A 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik3A.pdf

Miejska Biblioteka Publiczna 

Załącznik nr 3B 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik3B.pdf

Rydułtowskie Centrum Kultury 

Skarbnik Miasta Rydułtowy 

mgr Bernard Labusek 

Burmistrz Miasta Rydułtowy 

mgr Kornelia Newy 
 

ID: LUBNV-KDTUI-MNUNW-QOCFS-WLWWR. Podpisany. Strona 3 / 12



SPRAWOZDANIE  

BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY  

z dnia 15 marca 2010 r. 

z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2009
 

Zgodnie z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późniejszą zmianą) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ma zastosowanie do sprawozdań  z wykonania budżetów jednostek samorządu
terytorialnego za rok 2009. Stąd w oparciu o art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok
2009. 

A. Po stronie dochodów po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku zaplanowano ogółem 46 770 345,57 zł (plan
w trakcie roku zmniejszono o kwotę 1 389 628,18 zł). Wykonano plan w 99,40 % tj. wykonano 46 491 319,49 zł dochodów.
W stosunku do roku 2008 odnotowano kolejny spadek dochodów tym razem o kwotę  1 727 121,61zł  co stanowi 3,58 %
wykonania z roku 2008. Dochody bieżące zostały w 2009 r. wykonane w 96,47 % tj. na planowane 44 939 470,58 zł
wykonano 43 351 897,00 zł,  zaś  dochody majątkowe na zaplanowane 1 830 874,99 zł  wykonano 3 139 422,49 zł,  co
stanowi 171,47 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto porównanie planu, należności, dochodów wykonanych, należności
pozostałych do zapłaty i skutków udzielonych ulg, zwolnień  i obniżenia dopuszczalnych stawek podatkowych zawierają
sprawozdania Rb 27S – w pełnej szczegółowości i Rb PDP dla podstawowych dochodów podatkowych. 

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się: 

Wśród dochodów własnych można wydzielić  cztery znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w roku 2009 grupy
dochodów: 

Strukturę wykonanych w 2009 roku dochodów przedstawia poniższy diagram:

Analizę  realizacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przeprowadzono w porównaniu
z kwotą dochodów należnych, w celu przeanalizowania przyczyn niewyegzekwowania należności. W tym celu zsumowano
zaległości inne niż  odsetki. Suma tych zaległości wyniosła 4 461 178,13 zł.  Następnie wyodrębniono pozycje klasyfikacji
budżetowej, w których zaległości na koniec 2009 r. przekroczyły 20 000 zł.  We wszystkich pozostałych pozycjach
klasyfikacyjnych łączna kwota zaległości wyniosła na koniec 2009 r. 82 866,74 zł co stanowi 1,86% ogółu nieodsetkowych
zaległości.  

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 

2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75416 „Straż  Miejska”  § 0570
„Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”  na zaplanowane 140 000 zł  wykonano 124 280,45 zł.
Zaległości wyniosły na koniec 2009 r. 45 207 zł.  

3. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”: 

4. Oddzielnego omówienia wymaga kilka pozycji klasyfikacji budżetowej w których odnotowano znaczne odstępstwa
wykonanych dochodów od planu: 

W roku 2009 gmina pozyskała następujące dotacje celowe odpowiednio: 

w podziale na dochody bieżące i majątkowe.  

Szczegółowe zestawienie pozyskanych dotacji według paragrafów klasyfikacji budżetowej:

§ 2008. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 8 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Pozyskane środki przeznaczone były na real izację  programu, którego
beneficjentem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – pozyskana kwota to 256 601,62 zł.  Miasto realizuje jeszcze
programy w Urzędzie Miasta oraz Ognisku Pracy Pozaszkolnej jednak środki na te cele nie wpłynęły do budżetu do końca
2009 roku.  

§ 2009. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 9 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu państwa. Środki zaplanowano i pozyskano na te same zadania co w § 2008. Wielkość dochodów
z tego źródła wyniosła 13 584,79 zł.  

§ 2010. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W paragrafie tym gmina uzyskała łącznie 3 396 236,64 zł
dochodów na realizację zadań z zakresu administracji, pomocy społecznej, utrzymania spisu wyborców oraz zwrotu akcyzy
dla rolników. W tych pozycjach klasyfikacyjnych obowiązuje zasada, że plan dochodów jest ustalony decyzją o przyznaniu
dotacji. Stąd różnice po stronie dochodów między planem a wykonaniem świadczą o tym, że środki przyznane nie zostały
przez nas wykorzystane. Łącznie kwota niewykorzystanej dotacji w omawianym paragrafie w 2009 roku wyniosła
85 849,61zł.  Jak wynika z informacji złożonych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ściśle
uregulowane zasady przyznawania niektórych świadczeń uniemożliwiły wykorzystanie ich w pełnej wysokości.  

§ 2020. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę  na podstawie
porozumień  z organami administracji rządowej. W paragrafie tym uzyskaliśmy dotację  w wysokośc i  56 645,00 zł
odpowiednio na utrzymanie grobów wojennych – 2 000 zł, na realizację programu „Razem bezpieczniej” – 37 418 zł oraz na
program wymiany młodzieżowej z Ukrainą 17 227 zł.  

§ 2030. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
W paragrafie tym sklasyfikowano środki w kwocie 1 239 250,87 zł,  przyznane na zadania z zakresu pomocy społecznej
oraz oświaty i wychowania w tym na pomoc udzielaną  uczniom. W tej grupie dochodów również  zdarzyły się  przypadki
zwrotu niewykorzystanych dotacji, jednak należy podkreślić,  że wszyscy wnioskodawcy po spełnieniu warunków
określonych w ustawie otrzymali należne świadczenia. Na etapie składania wniosku o dotację uwzględniono potencjalnych
beneficjentów tj. np. uczniów, którzy ze względów ekonomicznych mogą  być  stypendystami. Po określeniu warunków
uzyskania pomocy albo nie złożono wniosków, albo wnioski nie spełniały wymogów formalnych i nie było możliwe
przyznanie środków. Łączna kwota niewykorzystanej dotacji w tym paragrafie wyniosła w 2009 roku 111 865,13 zł.  

§ 2039. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
Cyfra 9 oznacza, że chodzi o środki krajowe na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W paragrafie
tym zaplanowano 10 % udział  budżetu państwa w zadania dofinansowane w ramach programów dla których instytucją
zarządzającą  nie jest Marszałek Województwa. Zaplanowana kwota to 38 748,37 zł  nie wykonano żadnych dochodów
z tego źródła. Dotacja ta ma charakter refundacji wcześniej poniesionych przez gminę wydatków. Stąd bardzo trudno jest
precyzyjnie określić kiedy refundacja nastąpi i jakie w związku z tym gmina osiągnie dochody.  

§ 2440. - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację  zadań  bieżących jednostek sektora finansów
publicznych. Z tego źródła pozyskaliśmy w 2009 r. dotację  z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na usuwanie azbestu i realizację programu ograniczenia niskiej emisji. Łącznie dotacje w roku 2009 na wymienione
cele wyniosły 56 594,63 zł.  

§ 2708. 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Cyfra 8 oznacza środki z Unii Europejskiej. W tym
paragrafie sklasyfikowano dochody na realizację  programów dla których instytucją  zarządzającą  nie jest Marszałek
Województwa. Łączna kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 76 538,88 zł.  Wykonanie dochodów z tego źródła znacznie
odbiegło od planu który wynosił 411 293,28 zł.  

§ 6298. - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Zaplanowane środki w kwocie 5 874,99 zł  służyć  miały w ramach
mechanizmu cross-financing’u na jedno z zadań realizowanych w szkołach. Środki do końca roku 2009 nie wpłynęły.  

§ 6320. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W tej pozycji klasyfikacyjnej zaewidencjonowano pozyskane
z budżetu państwa środki w kwocie 20 000 zł w ramach mechanizmu cross-financing’u dla zadania „Razem bezpieczniej”.  

§ 6330. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin). Zaplanowane i wykonane dochody w tym paragrafie wyniosły 300 000 zł  i dotyczyły realizacji
zadania w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.  

Do kategorii środków zewnętrznych należy zaliczyć  również  dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu
terytorialnego. Dochody takie zaliczane są  do dochodów własnych. W tej kategorii traktowanej jako odrębne źródło
dochodów pozyskano odpowiednio jako dochody bieżące kwotę 346 477,12 zł oraz jako dochody majątkowe 300 000 zł.  

B. Po stronie wydatków budżet miasta za rok 2009 wykonano w 92,61 % tj. na planowane 47 512 826,14 zł
wydatkowano 44 003 561,72 zł.  Wydatki budżetu miasta zmalały w stosunku do roku 2008 o 0,40 %. Szczegółowe
zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ponadto
zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaangażowania środków
budżetowych oraz poziomu zobowiązań  stanowi sprawozdanie Rb 28S. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i inne
jednostki budżetowe miasta dzieli się  na wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne). Wydatki majątkowe wykonano
w 93,40 % planu a wydatki bieżące w 92,52 % planu. Uwzględniając powyższy podział,  można przedstawić  zrealizowane
wydatki budżetu za pomocą następującego diagramu:

Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania roku 2008 o 6,19 %, zaś  wydatki majątkowe zmalały o 34,98 %
w porównaniu z wykonanymi w roku 2008 wydatkami majątkowymi.  

Szczegółowy opis wykonania budżetu po stronie wydatków rozpoczniemy od analizy wydatków inwestycyjnych. Po
uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie w trakcie roku plan wydatków majątkowych zamkną ł  się  kwotą
4 922 796,06 zł,  wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 4 598 003,68 zł, różnica wyniosła niespełna 325 tys. zł.
Wydatki inwestycyjne sklasyfikowano w kilku paragrafach klasyfikacji budżetowej: 6050 i 6059 „Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych”  jest to paragraf, w którym klasyfikowane są  przede wszystkim roboty budowlane; 6060, 6068
i 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” tu klasyfikowane są zakupy gotowych środków trwałych
jak również  zakupy gruntów; 6229 i 6300 odpowiednio „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”  oraz „Dotacja
celowa na pomoc finansową  udzielaną  między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”.  

W pierwszej grupie paragrafów plan wykonano w 93,59 % tj. na planowane 2 606 848,26 zł  wykonano 2 439 875,67 zł.
Planu nie wykonano w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

1. Wśród sklasyfikowanych w dziale 600 „Transport i łączność”  w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
zaplanowano kwotę 27 000 zł na zakup i ustawienie trzech wiat przystankowych. Wszystkie wiaty zostały zakupione, jedna
wiata została kompletnie ustawiona, pozostałe dwie ze względu na przedłużającą  się  procedurę  uzgodnieniową  zostaną
ustawione w roku 2010. Wydatkowano w związku z tym jedynie kwotę  17 689,06 zł.  W rozdziale 60016 „Drogi publiczne
gminne” dla 4 zadań:  „Budowa murów oporowych przy ul. K. Przerwy-Tetmajera”, „Modernizacja ul. Strzelców Bytomskich”,
„Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej”  oraz „Modernizacja ul. B. Krzywoustego”  planowany zakres rzeczowy został
zrealizowany. Łącznie na planowane 108 220,04 zł  wydatkowano 103 809,34 zł  co stanowi 95,92 % planu. W rozdziale
60017 „Drogi wewnętrzne”  zaplanowano środki na realizację dwóch zadań:  „Droga przy cmentarzu” i „Modernizacja układu
komunikacyjnego w rejonie budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury”.  Kwoty zaplanowane w roku 2009, to odpowiednio:
497 315 zł  i 236 000 zł,  zaś  wykonanie wyniosło: 373 001,66 zł  i 235 216,75 zł.  Planowany zakres rzeczowy nie został
zrealizowany dla pierwszego z wymienionych zadań – stosowną korektę planu wprowadzono już w budżecie roku 2010.  

2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano dwa zadania: prace
projektowe dla „Budowy budynków mieszkalnych wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. W. Korfantego” oraz realizowaną przez
ZGK „Modernizację  budynków mieszkalnych”.  Plan rzeczowy wykonano, zaś  wydatki zostały wykonane odpowiednio
w 100 % i 97,39 % planu.  

3 .   W   d z i a l e   7 1 0  „Działalnoś ć  usługowa”  rozdz ia le  71035 „Cmentarze”  zaplanowano realizację  zadania
„Zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami do kontenera sanitarnego przy ul. Spokojnej w Rydułtowach”. Plan wykonano
w 100 %.  

4. W dziale 750 „Administracja publiczna”  rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
zaplanowano 40 000 zł na realizację programu „Przezroczysty Urząd”. Wykorzystano 39 650 zł co stanowi 99,13 % planu . 

5. W 100 % rzeczowo i finansowo zrealizowano zadanie „Modernizacja budynku Straży Miejskiej”  sklasyfikowane
w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75416 „Straż Miejska”.  

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 „Przedszkola ” zaplanowano środki w wysokości 59 475 zł na
pierwszy etap prac projektowych nowego przedszkola. Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 100 %.  

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano
9 700 zł  na prace projektowe dla budynków gospodarczych na zapleczu Urzędu Miasta – zakres rzeczowo-finansowy
w pełni wykonano.  

8. Prace projektowe dla „Zagospodarowanie terenu - Biblioteka”  sklasyfikowano w dziale 921 „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92116 „Biblioteki”.  Plan finansowy w tej pozycji wykonano w 90,43 % tj. na planowane
60 000 zł wydatkowano 54 255,99 zł  

9. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
wydatkowano zaplanowaną  kwotę  11 712 zł  na dokończenie prac projektowych w związku z adaptacją  byłego basenu
krytego na potrzeby Rydułtowskiego Centrum Kultury.  

10. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano środki na realizację trzech
zadań:  „Moje boisko - Orlik 2012 – II”,  „Przebudowa boiska przy SP nr 1” oraz „Rewitalizacja - budowa basenu krytego”.
Pierwsze z wymienionych zadań  to wykonane roboty budowlane, pozostałe nakłady przeznaczone były na prace
dokumentacyjne. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany zaś poniesione wydatki to odpowiednio: 915 335,58 zł,
6 112 zł i 50 766,63 zł.  

11. W tym samym dziale klasyfikacji budżetowej 926 „Kultura fizyczna i sport”  w rozdziale 92695 „Pozostała
działalność”  zaplanowano nakłady na utworzenie placu zabaw na osiedlu Karola oraz na prace projektowe w ramach
zadania „Tereny rekreacyjne ul. Mickiewicza”.  Środki zaplanowane to odpowiednio: 20 500 zł  i 88 570 zł. Zakres rzeczowy
został zrealizowany zaś wydatki wyniosły odpowiednio: 18 541,26 zł i 88 366 zł.  

W drugiej grupie wydatków - zakupy inwestycyjne na zaplanowane 664 984,20 zł  wydatkowano 507 191,41 zł,  co
stanowi 76,27 % planu. Niewykonano planu przede wszystkim w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005
„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  gdzie zaplanowano środki  na zakup gruntów w kwocie 291 300 zł
a wydatkowano 190 168,58 zł. Nie doszło w ubiegłym roku do zakupu gruntów od PKP. Środki na ten cel były zaplanowane,
jednak umowy dotąd nie podpisano. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)”  na zaplanowane 77 000 zł  na zakupy sprzętu i komputeryzację  Urzędu wykorzystano 47 322,34 zł.
Zakres rzeczowy zaplanowanych zakupów zrealizowano, jednak sprzęt o wartości jednostkowej poniżej 3 500 zł zaliczany
jest do pozostały c h  środków trwałych a więc wydatek nie jest wydatkiem majątkowym. W dziale 801 „Oświata
i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” nie dokonano zakupu kserokopiarki w ramach programu realizowanego
ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.  

Ostatnią  grupą  wydatków majątkowych są  dotacje inwestycyjne. W budżecie roku 2009 zaplanowano trzy dotacje
inwestycyjne: 

Wszystkie dotacje inwestycyjne przekazano w planowanej wysokości.  

Analizę wykonania wydatków bieżących przeprowadzono według rodzaju prowadzonej działalności. Rodzaj działalności
według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD uwzględniony został  w klasyfikacji budżetowej, konkretnie w działach tej
klasyfikacji. Aby obrazowo przedstawić porównanie wielkości nakładów według rodzajów prowadzonej działalności dokonano
wzorem lat ubiegłych pewnego pogrupowania wydatków bieżących.  

Wydzielono spośród wszystkich wydatków bieżących wydatki związane z edukacją  tj. sklasyfikowane w działach
801 „Oświata i wychowanie”,  803 „Szkolnictwo wyższe”  i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”,  wydatki te wykonano
w roku 2009 na łączną kwotę 16 436 773,77 zł,  co stanowiło 96,81 % kwoty zaplanowanej. Wydatki te wzrosły w stosunku
do wykonania z roku 2008 o 2,12 %.  

Drugą  grupę  stanowią  wydatki związane z technicznym utrzymaniem infrastruktury komunalnej. Zaliczono tu wydatki
sklasyfikowane w działach 600 „Transport”,  700 „Gospodarka mieszkaniowa”  i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska”,  wykonano je na kwotę 6 701 540,30 zł tj. w 93,27 % w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano
wzrost o 17,73 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.  

Kolejna grupa wydatków, to te sklasyfikowane w dziale 852 „Pomoc społeczna”,  wykonanie tych wydatków bieżących
wyniosło 6 734 872,74 zł  co stanowiło 87,63 % planu. W tej pozycji również  odnotowano wzrost w stosunku do roku
poprzedniego o 4,58 %.  

W grupie wydatków administracyjnych ujęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna”. W tej grupie
wydatków bieżących - wykonanych na kwotę 6 065 594,22 zł - plan wykonano w 93,53 %. Tu również odnotowano przyrost
wydatków o 5,26 % w stosunku do wykonania w roku poprzednim.  

Kolejną  grupą  wydatków są  nakłady poniesione na ochronę  zdrowia, kulturę  i sport. Do tej grupy zaliczono wydatki
sklasyfikowane w działach 851 „Ochrona zdrowia”,  921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  oraz 926 „Kultura
fizyczna i sport”.  Omawiane wydatki wykonano na łączną  kwotę  1 920 817,69 zł  tj. w 92,92 % w stosunku do planu.
Również w tej grupie wydatków odnotowano przyrost w stosunku do roku 2008 o 6,92 %.  

Pozostałe wydatki wykonane w roku 2009 na łączną kwotę 1 545 959,32 zł stanowią niespełna 3,92 % ogółu wydatków
bieżących, wykonanie wyniosło tu 70,63 % planu rocznego wydatki te nazwano Inne wydatki bieżące. Tak niskie wykonanie
w tej grupie wydatków wynika z ich specyfiki. Klasyfikowane są  tu rezerwy budżetowe, które niezależnie od stopnia
wykorzystania nigdy nie wykazują  wykonania oraz odsetki od kredytów i pożyczek, których wykonanie było znacznie
niższe od planowanego ze względu na korzystanie z preferencyjnych kredytów i pożyczek o stopach odsetek niższych od
rynkowych. Wydatki te, podobnie jak wszystkie wyżej omówione, również  wzrosły w stosunku do roku poprzedniego,
współczynnik wzrostu wyniósł  17,06 %. W grupie tych wydatków znajdują  się  wydatki związane z bezpieczeństwem
publicznym i ochroną  przeciwpożarową.  W roku 2009 zwiększyła się  iloś ć  zadań  realizowanych przez Straż  Miejską.
Realizowaliśmy wspomniany już  program „Razem bezpieczniej”  oraz w związku z zakupem w 2008 roku fotoradaru
zwiększono zatrudnienie w Straży Miejskiej i wzrosły również inne wydatki bieżące (ubezpieczenie samochodu, paliwo).

Część wydatków bieżących została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego, funduszy celowych oraz środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, subwencja oświatowa
w całości została wykorzystana na finansowanie zadań edukacyjnych, część wydatków zgodnie z obowiązującym prawem
została sfinansowana z innych środków celowych takich jak opłaty za koncesje alkoholowe czy zwrot z innych gmin
środków wypłaconych w formie dotacji do przedszkoli niepublicznych. Zmniejszając poniesione w roku 2009 nakłady
bieżące o te właśnie wielkości możemy przekonać  się ile gmina przeznaczyła własnych środków na poszczególne rodzaje
zadań. Tę skorygowaną strukturę wydatków przedstawia diagram:

W roku 2009 z budżetu gminy przekazano w formie dotacji na realizację  zadań  bieżących różnym podmiotom środki
finansowe na łączną  kwotę  3 514 517,77 zł.  Kwoty 627 555 zł  i 375 131 zł  przekazano w formie dotacji podmiotowych
funkcjonującym jako samorządowe instytucje kultury odpowiednio Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy i Rydułtowskiemu
Centrum Kultury.  

Dla przedszkoli i szkół niepublicznych kwotę dotacji ustala się w oparciu o kwotę wydatków ponoszonych w placówkach
publicznych. Łączna kwota przekazanych i rozliczonych dotacji dla niepublicznych placówek wyniosła w 2009 roku
595 322,25 zł, zaś kwota przekazana gminie, która dotacji udzielała innej niepublicznej placówce wyniosła 1 411,80 zł.  

W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację  na
łączną kwotę 22 000 zł.  

Zgodnie z przepisami przekazano Izbie Rolniczej odpis 2 % z podatku rolnego w wysokości 3 215,65 zł.  

Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z przyjętymi w poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na
łączną kwotę 955 282,48 zł.  

Stowarzyszeniom oraz innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na
realizację  zadań  w zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu, edukacyjnej opieki wychowawczej,
ochrony zdrowia, w tym w ramach realizowanego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na ochronę
środowiska na łączną  kwotę  923 042,08 zł,  w tym 480 574,78 jako dotacja dla osób fizycznych w ramach realizowanego
programu ochrony powietrza. Zasady przyznawania dotacji w roku 2009 określone były w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. nr 193 poz. 1891) oraz w uchwałach Rady Miasta Rydułtowy. Zestawienie przyznanych i rozliczonych dotacji
przedstawia poniższa tabela.

Rozliczenie dotacji beneficjent kieruje do Urzędu Miasta, do komórki organizacyjnej określonej w umowie. W przypadku,
gdy dotacja uruchamiana jest w ratach – uruchomienie kolejnej raty poprzedza się rozliczeniem poprzedniej.  

C. Jako wydatki budżetu miasta jednak wyodrębnione zarówno na etapie planowania jak i wykonania należy zaliczyć
zadania zlecone i inne realizowane przez gminę na podstawie ustaw (§ 2010 – dochodów). Wielkość pozyskanych na ten
cel dotacji i zrealizowanych wydatków (kwoty te są sobie równe, ponieważ  niewykorzystane dotacje podlegają zwrotowi co
powoduje zmniejszenie uzyskanych dotacji) omówiono w pierwszej części niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowe
rozliczenie dotacji i wydatków nimi sfinansowanych zawiera sprawozdanie Rb – 50.  
W związku z realizacją  zadań  zleconych osiągnięto 154 390,42 zł  dochodów, z których zgodnie z obowiązującymi
przepisami 107 658,12 zł  odprowadzono do budżetu państwa a kwota 46 732,30 zł stanowiła dochód jednostek samorządu
terytorialnego z czego 40 977,47 zł  stanowiło dochód naszej gminy. Szczegółowe rozliczenie dochodów zawiera
sprawozdanie Rb 27ZZ.  
Jako zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją  rządową  realizowano w roku 2009 trzy zadania:
utrzymanie grobów wojennych za kwotę 2 000 zł  (§ 2020 – dochodów), Program „Razem bezpieczniej” z dotacją z budżetu
państwa na kwotę  37 418 zł  oraz program wymiany młodzieżowej z Ukrainą  z dotacją  z budżetu państwa na kwotę
17 227 zł. Wszystkie zadania zostały w pełni zrealizowane.  
Miasto Rydułtowy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowało kilka zadań.  Wspólnie
z gminami Gaszowice i Jejkowice utrzymywana była rydułtowska Straż  Miasta. W porozumieniu ze Starostą  Powiatu
Wodzisławskiego realizowane było zadanie z zakresu Obrony Cywilnej oraz Miasto prowadziło dwie placówki wychowania
pozaszkolnego (§ 2320 – dochodów). Zadania te zostały w 100 % zrealizowane.  

D. Budżet w 2009 r. zamkną ł  się  nadwyżką  w kwocie 2 487 757,77 zł  mimo iż  planowany był  deficyt w wysokości
742 480,57 zł.  Na zmniejszenie deficytu znaczący wpływ miał  wysoki poziom wykonania dochodów (wykonano 99,40 %
planu) oraz wyżej omówione nie wykonanie niektórych pozycji po stronie wydatków budżetu – wydatki wykonano w 92,89 %
w stosunku do planu. Szczegółowe dane na ten temat zawarto w sprawozdaniu Rb NDS. 

W roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł  rat kredytów i pożyczek. Ponieważ  budżet zamknął się  nadwyżką  (dochody
pokryły wszystkie dokonane wydatki) spłaty rat należy uznać za pokryte tą właśnie nadwyżką.  

Pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na kwotę  480 574,78 zł  zwiększy stan wolnych środków do wykorzystania
w kolejnych latach. Ponieważ  wolne środki według stanu na dzień  1 stycznia 2009 r. wynosiły 4 685 615,15 zł  więc
uwzględniając niewykorzystaną nadwyżkę oraz zaciągniętą pożyczkę stan wolnych środków na koniec roku 2009 wyniesie
5 424 781,57 zł.  

E. Na stan zobowiązań  miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek odnotowany na dzień 31 grudnia 2009 r. –
wykazany w sprawozdaniu Rb Z - wpływ mają  zarówno kredyty i pożyczki zaciągnięte przed rokiem 2009 jak i pożyczka
jaką miasto zaciągnęło na finansowanie wydatków bieżących – Program ograniczenia niskiej emisji w roku 2009. 

Do kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2009 r. należą następujące pozycje: 
1. W roku 2005 na zadanie „Modernizacja ul. Leona w Rydułtowach”  zaciągnięto kredyt preferencyjny dla gmin

górniczych w wysokości 560 197,09 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych spłat stan zobowiązań  na
31 grudnia 2009 r. wyniósł 80 223,51 zł. Spłatę założono do roku 2010.  

2. Również  w roku 2005 na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. Bohaterów Warszawy z ul. M. Strzody”  zaciągnięto
kredyt preferencyjny dla gmin górniczych w wysokości 1 035 913,23 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych
spłat stan zobowiązań na koniec roku wyniósł 152 856,01 zł. Spłatę również założono do 2010 r.  

3. Dla zadania „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw” zaciągnięto w 2005 roku kredyt ze środków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt rozliczany jest w EURO. Dotąd spłacone raty oraz występujące różnice
kursowe spowodowały, że stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 1 359 371,42 zł. Do 2012 roku
przewidziano spłatę tego kredytu.  

4. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto pożyczkę na realizację zadania
„Modernizacja oczyszczali ścieków”.  Pierwsza transza uruchomiona była w 2005 r. Spłata zakończy w 2016 r. Stan
zobowiązań z tytułu tej pożyczki na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 1 912 503 zł.  

5. Kredyt na finansowanie robót dodatkowych na zadaniu: „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw”
zaciągnięto w 2007 r. w wysokości 1 000 000 zł  spłatę zaplanowano do 2012 r. Stan na koniec roku 2009 wyniósł 600 000
zł.  

6. Kredyt na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2” w wysokości 490 000 zł również zaciągnięto
w 2007 roku. Spłatę zaplanowano na do 2012 roku. Stan zadłużenia na koniec 2009 r. wyniósł 392 000 zł.  

7. Również  w 2007 r. zaciągnięto kredyt na finansowanie „Adaptacji budynku po Szkole Podstawowej nr 4 na potrzeby
Biblioteki i placówek wychowania pozaszkolnego”  w wysokości 1 991 805 zł.  Stan zadłużenia to 1 195 083 zł.  Spłatę
zaplanowano do 2017 roku.  

8. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Strefa rozwoju
MŚP w rejonie ul. M. Strzody” zaciągnięto w latach 2007 – 2008 pożyczkę w kwocie 1 519 491 zł. Spłatę zaplanowano do
2017 r. Stan zobowiązań z tego tytułu wyniósł 1 345 834 zł.  

9. Również  z WFOŚiGW w 2007 r. zaciągnięto pożyczkę  na prace termomodernizacyjne przy adaptacji budynku po
Szkole Podstawowej nr 4 na kwotę 284 067,84 zł. Spłatę zaplanowano do 2017 roku. Stan zobowiązań to 252 503,84 zł.  

10. Na prace remontowe przy termomodernizacji Gimnazjum nr 2 zaciągnięto w 2007 r. pożyczkę  z WFOŚiGW na
kwotę 680 589 zł. Stan zadłużenia z tego tytułu wyniósł 604 969 zł. Spłatę również zaplanowano do 2017 r.  

11. 11. Pożyczkę z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji zaciągnięto odpowiednio w roku 2007,
2008 i 2009 na kwotę 1 291 094,65 zł, 527 929,16 zł i 480 574,78 zł. Spłata zakończy się odpowiednio w 2017, 2018 i 2019
roku. Stan zobowiązań z tych tytułów na koniec 2009 roku wynosił odpowiednio 1 115 648 zł, 513 648 zł i 480 574,78 zł.  

12. W roku 2008 zaciągnięto z WFOŚiGW trzy pożyczki na termomodernizację  przedszkoli nr 2, 3 i 4. Wysokość
pożyczek wynosiła odpowiednio 125 958 zł,  328 695 zł  i 142 639 zł.  Spłaty rozpoczną się od roku 2010 i zakończą w roku
2018.  

Reasumując stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych do końca 2009 roku kredytów i pożyczek wyniósł 10 602 506,56 zł.
Uwzględniając zrealizowane w 2009 roku dochody na kwotę 46 491 319,49 zł wskaźnik stanu zadłużenia wyniósł na koniec
2009 roku 22,81 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %). Jak już  wspomniano w roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł rat
kredytów i pożyczek. Uwzględniając zapłacone bankom i WFOŚiGW odsetki na łączną  sumę  407 075,16 zł  wskaźnik
spłaty wyniósł w 2009 roku 5,67 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %).  

F. Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały w roku 2009 rachunek dochodów własnych oraz zestawienie
osiągniętych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

W jednostkach, w których wydatki przewyższyły dochody wykorzystano część środków jakie pozostały z roku 2008,
natomiast w jednostkach w których dochody przewyższyły wydatki różnica zwiększyła stan środków, które będą  mogły
zostać  wykorzystane w kolejnych latach. Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów własnych oraz wydatków nimi
sfinansowanych wyżej wymienione jednostek złożyły w formie sprawozdania Rb 34.  

G. Załącznikiem do budżetu miasta był  również  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Według sprawozdania Rb 33 na zaplanowane 180 000 zł  przychodów wykonano 167 663,87 zł,
z zaplanowanych 513 500 zł  wydatków wykonano 232 699,46 zł.  Stan środków pieniężnych GFOŚiGW na koniec roku
wyniósł  509 574,34 zł.  GFOŚiGW jest funduszem celowym który został  zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2010 r. a stan
środków stał się dochodem budżetu w roku 2010.  

H. Do niniejszego sprawozdania dołącza się  jako za łącznik nr 3 sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy oraz Rydułtowskiego Centrum Kultury funkcjonujących jako samorządowe instytucje
kultury.  

- dochody własne zrealizowane na kwotę 31 579 454,06zł,
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 10,31 %,  

- subwencje na łączną sumę 9 496 513,00zł, 
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,56 %,

- dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych, oraz bezzwrotnej pomocy zagranicznej na kwotę
5 415 352,43 zł, 
zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 48,04 %.  

- dochody z podatków, w tej grupie wykonano w 2009 roku dochody na łączną kwotę: 10 393 542,23 zł;

- dochody z opłat wykonane na kwotę 2 638 514,12 zł;

- udziały w podatkach dochodowych 11 871 053,75 zł;

- dochody majątkowe z mienia komunalnego 2 519 422,49 zł.

1) rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  §   0470  „Wpływy z opłat  za  zarząd ,  użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości”  zaplanowano dochody w kwocie 114 700 zł,  wykonano dochody na łączną
kwotę 123 946,58 zł  jednak zarejestrowane na koniec 2009 roku zaleg łości wyniosły 20 277,66 zł. Na powyższą kwotę
składa się  wiele zaległości o niewielkiej nominalnej wartości. Mimo prowadzonych działań  (upomnienia, kierowanie
spraw do sądu) pewnej części zaległości nie udało się wyegzekwować; 

2) rozdziale 70095 „Pozostała działalność”  § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze”  na planowane 549 400 zł,  wykonano 529 220,33 zł.  Odnotowane zaległości
wyniosły na koniec 2009 roku 532 213,46 zł.  W tej pozycji sklasyfikowane są  dochody z czynszów za mieszkania
komunalne oraz lokale użytkowe. Większoś ć  starych zaległości po wyroku sądowym skierowanych zostało do
egzekucji komorniczej. Mimo to utrzymuje się wysoki stan zaległości z tego tytułu. 

1) W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”  §   0350  „Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” na planowane 20 000 zł  wykonano 14 628,08 zł.
Zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy wyniosły 38 991,89 zł. 

2) W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”  § 0310 „Podatek od nieruchomości”  na
planowane 6 180 000,00 zł,  wykonano 7 152 304,70 zł.  Ponadto w tej pozycji klasyfikacji budżetowej część dochodów
została wyegzekwowana w drodze potrąceń  (4 350,27 zł)  jednak na koniec roku 2009 odnotowano zaleg łości
podatników na kwotę 2 898 669,55 zł.  W tej grupie jest kilku podatników od których wyegzekwowanie zobowiązań jest
bardzo trudne a ponadto toczące się postępowanie w sprawie podatku od podziemnych wyrobisk górniczych znacznie
podwyższa stan odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

3) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
210 000 zł  wykonano 112 489,20 zł co stanowi zaledwie 53,57 % planu. W tej pozycji klasyfikacji odnotowano znaczne
zaległości  na łączną  kwotę  137 039,20 zł.  Mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie udaje się  trwale
zmniejszyć odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

4) W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 „Podatek od nieruchomości”
na planowane 2 040 000 zł,  wykonano 2 125 070,55 zł  tj. 104,17 % planu rocznego. Znaczne, bo wynoszące
487 973,02 zł,  zaległości wynikają z faktu, iż  mimo podjętych działań egzekucyjnych są one często mało skuteczne.
Na co wpływ mają  przede wszystkim nie uporządkowany stan prawny nieruchomości oraz duża grupa podatników
zaliczana do sfery ubóstwa lub społecznego niedostosowania. 

5) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
135 000 zł wykonano 157 826,76 zł co stanowi 116,91 %. Zaległości wyniosły na koniec roku 217 939,61 zł. W podatku
od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych konieczne będzie podjęcie skuteczniejszych
metod egzekucji. 

1) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0770 „Wpłaty
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”  na planowane
1 200 000 zł  uzyskano dochody w kwocie 2 494 519,30 zł.  Taki wynik był  konsekwencją  dokonanej w grudniu
korzystnej sprzedaży nieruchomości położonej w rejonie ulic gen. J. Bema i Raciborskiej. 

2) W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw”  § 0510 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego”  zaplanowano
dochody łącznie na kwotę 2 470 000 zł.  Wykonane dochody wyniosły 1 765 500,97zł.  Dochody z tego źródła zmalały
w stosunku do roku poprzedniego o ponad 600 000 zł. Pokazuje to jak niekorzystne dla gmin było zerwanie powiązania
wysokośc i  o płaty eksploatacyjnej z ceną  węgla. Spółk a  węglowa znacząco podwyższyła ceny wszystkich
asortymentów węgla a dochody z opłaty eksploatacyjnej spadają. 

3) W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0010 „Podatek dochodowy od
osób fizycznych” na planowane 13 139 555,00zł  wykonano jedynie 11 216 296 zł. Wzorem lat poprzednich uchwalono
dochody z tego źródła na poziomie nieco wyższym od informacji z Ministerstwa Finansów niestety dochody wykonane
okazały się o ponad 2 mln niższe niż przed rokiem, a nawet o ponad 1 mln niższe niż dwa lata temu. 

4) W tym samym rozdziale w § 0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” zaplanowano dochody w kwocie 200 000 zł
a wykonano 654 757,75 zł.  Precyzyjne zaplanowanie dochodów z tego źródła jest bardzo trudne. Udział w tym podatku
otrzymujemy z wielu Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju. 

1) z budżetu państwa,

2) z funduszy celowych,

3) jako dotacja rozwojowa i środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (środki te łącznie traktowano jako odrębne źródło
dochodów) 

1) w dziale 600 „Transport i łączność”  rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”  § 6300 „Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych”  zaplanowano 50 000 zł  na dofinansowanie budowy chodników przy ul. Piecowskiej i R.
Traugutta; 

2) w  d z i a l e  7 5 4  „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75411 „Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej” § 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zaplanowano 17 000 zł na
wydatki inwestycyjne w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Rydułtowach; 

3) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
§ 6229 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zaplanowano dotację celową dla funkcjonującego jako
samorządowa instytucja kul tury Rydułtowskiego Centrum Kul tury środki w wysokośc i   1   583   963 , 60   zł
z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego w realizowanej przez RCK inwestycji współfinansowanej ze
środków Unii Europejskiej. 
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SPRAWOZDANIE  

BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY  

z dnia 15 marca 2010 r. 

z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2009
 

Zgodnie z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późniejszą zmianą) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ma zastosowanie do sprawozdań  z wykonania budżetów jednostek samorządu
terytorialnego za rok 2009. Stąd w oparciu o art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok
2009. 

A. Po stronie dochodów po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku zaplanowano ogółem 46 770 345,57 zł (plan
w trakcie roku zmniejszono o kwotę 1 389 628,18 zł). Wykonano plan w 99,40 % tj. wykonano 46 491 319,49 zł dochodów.
W stosunku do roku 2008 odnotowano kolejny spadek dochodów tym razem o kwotę  1 727 121,61zł  co stanowi 3,58 %
wykonania z roku 2008. Dochody bieżące zostały w 2009 r. wykonane w 96,47 % tj. na planowane 44 939 470,58 zł
wykonano 43 351 897,00 zł,  zaś  dochody majątkowe na zaplanowane 1 830 874,99 zł  wykonano 3 139 422,49 zł,  co
stanowi 171,47 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto porównanie planu, należności, dochodów wykonanych, należności
pozostałych do zapłaty i skutków udzielonych ulg, zwolnień  i obniżenia dopuszczalnych stawek podatkowych zawierają
sprawozdania Rb 27S – w pełnej szczegółowości i Rb PDP dla podstawowych dochodów podatkowych. 

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się: 

Wśród dochodów własnych można wydzielić  cztery znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w roku 2009 grupy
dochodów: 

Strukturę wykonanych w 2009 roku dochodów przedstawia poniższy diagram:

Analizę  realizacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przeprowadzono w porównaniu
z kwotą dochodów należnych, w celu przeanalizowania przyczyn niewyegzekwowania należności. W tym celu zsumowano
zaległości inne niż  odsetki. Suma tych zaległości wyniosła 4 461 178,13 zł.  Następnie wyodrębniono pozycje klasyfikacji
budżetowej, w których zaległości na koniec 2009 r. przekroczyły 20 000 zł.  We wszystkich pozostałych pozycjach
klasyfikacyjnych łączna kwota zaległości wyniosła na koniec 2009 r. 82 866,74 zł co stanowi 1,86% ogółu nieodsetkowych
zaległości.  

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 

2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75416 „Straż  Miejska”  § 0570
„Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”  na zaplanowane 140 000 zł  wykonano 124 280,45 zł.
Zaległości wyniosły na koniec 2009 r. 45 207 zł.  

3. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”: 

4. Oddzielnego omówienia wymaga kilka pozycji klasyfikacji budżetowej w których odnotowano znaczne odstępstwa
wykonanych dochodów od planu: 

W roku 2009 gmina pozyskała następujące dotacje celowe odpowiednio: 

w podziale na dochody bieżące i majątkowe.  

Szczegółowe zestawienie pozyskanych dotacji według paragrafów klasyfikacji budżetowej:

§ 2008. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 8 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Pozyskane środki przeznaczone były na real izację  programu, którego
beneficjentem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – pozyskana kwota to 256 601,62 zł.  Miasto realizuje jeszcze
programy w Urzędzie Miasta oraz Ognisku Pracy Pozaszkolnej jednak środki na te cele nie wpłynęły do budżetu do końca
2009 roku.  

§ 2009. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 9 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu państwa. Środki zaplanowano i pozyskano na te same zadania co w § 2008. Wielkość dochodów
z tego źródła wyniosła 13 584,79 zł.  

§ 2010. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W paragrafie tym gmina uzyskała łącznie 3 396 236,64 zł
dochodów na realizację zadań z zakresu administracji, pomocy społecznej, utrzymania spisu wyborców oraz zwrotu akcyzy
dla rolników. W tych pozycjach klasyfikacyjnych obowiązuje zasada, że plan dochodów jest ustalony decyzją o przyznaniu
dotacji. Stąd różnice po stronie dochodów między planem a wykonaniem świadczą o tym, że środki przyznane nie zostały
przez nas wykorzystane. Łącznie kwota niewykorzystanej dotacji w omawianym paragrafie w 2009 roku wyniosła
85 849,61zł.  Jak wynika z informacji złożonych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ściśle
uregulowane zasady przyznawania niektórych świadczeń uniemożliwiły wykorzystanie ich w pełnej wysokości.  

§ 2020. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę  na podstawie
porozumień  z organami administracji rządowej. W paragrafie tym uzyskaliśmy dotację  w wysokośc i  56 645,00 zł
odpowiednio na utrzymanie grobów wojennych – 2 000 zł, na realizację programu „Razem bezpieczniej” – 37 418 zł oraz na
program wymiany młodzieżowej z Ukrainą 17 227 zł.  

§ 2030. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
W paragrafie tym sklasyfikowano środki w kwocie 1 239 250,87 zł,  przyznane na zadania z zakresu pomocy społecznej
oraz oświaty i wychowania w tym na pomoc udzielaną  uczniom. W tej grupie dochodów również  zdarzyły się  przypadki
zwrotu niewykorzystanych dotacji, jednak należy podkreślić,  że wszyscy wnioskodawcy po spełnieniu warunków
określonych w ustawie otrzymali należne świadczenia. Na etapie składania wniosku o dotację uwzględniono potencjalnych
beneficjentów tj. np. uczniów, którzy ze względów ekonomicznych mogą  być  stypendystami. Po określeniu warunków
uzyskania pomocy albo nie złożono wniosków, albo wnioski nie spełniały wymogów formalnych i nie było możliwe
przyznanie środków. Łączna kwota niewykorzystanej dotacji w tym paragrafie wyniosła w 2009 roku 111 865,13 zł.  

§ 2039. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
Cyfra 9 oznacza, że chodzi o środki krajowe na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W paragrafie
tym zaplanowano 10 % udział  budżetu państwa w zadania dofinansowane w ramach programów dla których instytucją
zarządzającą  nie jest Marszałek Województwa. Zaplanowana kwota to 38 748,37 zł  nie wykonano żadnych dochodów
z tego źródła. Dotacja ta ma charakter refundacji wcześniej poniesionych przez gminę wydatków. Stąd bardzo trudno jest
precyzyjnie określić kiedy refundacja nastąpi i jakie w związku z tym gmina osiągnie dochody.  

§ 2440. - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację  zadań  bieżących jednostek sektora finansów
publicznych. Z tego źródła pozyskaliśmy w 2009 r. dotację  z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na usuwanie azbestu i realizację programu ograniczenia niskiej emisji. Łącznie dotacje w roku 2009 na wymienione
cele wyniosły 56 594,63 zł.  

§ 2708. 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Cyfra 8 oznacza środki z Unii Europejskiej. W tym
paragrafie sklasyfikowano dochody na realizację  programów dla których instytucją  zarządzającą  nie jest Marszałek
Województwa. Łączna kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 76 538,88 zł.  Wykonanie dochodów z tego źródła znacznie
odbiegło od planu który wynosił 411 293,28 zł.  

§ 6298. - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Zaplanowane środki w kwocie 5 874,99 zł  służyć  miały w ramach
mechanizmu cross-financing’u na jedno z zadań realizowanych w szkołach. Środki do końca roku 2009 nie wpłynęły.  

§ 6320. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W tej pozycji klasyfikacyjnej zaewidencjonowano pozyskane
z budżetu państwa środki w kwocie 20 000 zł w ramach mechanizmu cross-financing’u dla zadania „Razem bezpieczniej”.  

§ 6330. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin). Zaplanowane i wykonane dochody w tym paragrafie wyniosły 300 000 zł  i dotyczyły realizacji
zadania w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.  

Do kategorii środków zewnętrznych należy zaliczyć  również  dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu
terytorialnego. Dochody takie zaliczane są  do dochodów własnych. W tej kategorii traktowanej jako odrębne źródło
dochodów pozyskano odpowiednio jako dochody bieżące kwotę 346 477,12 zł oraz jako dochody majątkowe 300 000 zł.  

B. Po stronie wydatków budżet miasta za rok 2009 wykonano w 92,61 % tj. na planowane 47 512 826,14 zł
wydatkowano 44 003 561,72 zł.  Wydatki budżetu miasta zmalały w stosunku do roku 2008 o 0,40 %. Szczegółowe
zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ponadto
zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaangażowania środków
budżetowych oraz poziomu zobowiązań  stanowi sprawozdanie Rb 28S. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i inne
jednostki budżetowe miasta dzieli się  na wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne). Wydatki majątkowe wykonano
w 93,40 % planu a wydatki bieżące w 92,52 % planu. Uwzględniając powyższy podział,  można przedstawić  zrealizowane
wydatki budżetu za pomocą następującego diagramu:

Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania roku 2008 o 6,19 %, zaś  wydatki majątkowe zmalały o 34,98 %
w porównaniu z wykonanymi w roku 2008 wydatkami majątkowymi.  

Szczegółowy opis wykonania budżetu po stronie wydatków rozpoczniemy od analizy wydatków inwestycyjnych. Po
uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie w trakcie roku plan wydatków majątkowych zamkną ł  się  kwotą
4 922 796,06 zł,  wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 4 598 003,68 zł, różnica wyniosła niespełna 325 tys. zł.
Wydatki inwestycyjne sklasyfikowano w kilku paragrafach klasyfikacji budżetowej: 6050 i 6059 „Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych”  jest to paragraf, w którym klasyfikowane są  przede wszystkim roboty budowlane; 6060, 6068
i 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” tu klasyfikowane są zakupy gotowych środków trwałych
jak również  zakupy gruntów; 6229 i 6300 odpowiednio „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”  oraz „Dotacja
celowa na pomoc finansową  udzielaną  między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”.  

W pierwszej grupie paragrafów plan wykonano w 93,59 % tj. na planowane 2 606 848,26 zł  wykonano 2 439 875,67 zł.
Planu nie wykonano w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

1. Wśród sklasyfikowanych w dziale 600 „Transport i łączność”  w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
zaplanowano kwotę 27 000 zł na zakup i ustawienie trzech wiat przystankowych. Wszystkie wiaty zostały zakupione, jedna
wiata została kompletnie ustawiona, pozostałe dwie ze względu na przedłużającą  się  procedurę  uzgodnieniową  zostaną
ustawione w roku 2010. Wydatkowano w związku z tym jedynie kwotę  17 689,06 zł.  W rozdziale 60016 „Drogi publiczne
gminne” dla 4 zadań:  „Budowa murów oporowych przy ul. K. Przerwy-Tetmajera”, „Modernizacja ul. Strzelców Bytomskich”,
„Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej”  oraz „Modernizacja ul. B. Krzywoustego”  planowany zakres rzeczowy został
zrealizowany. Łącznie na planowane 108 220,04 zł  wydatkowano 103 809,34 zł  co stanowi 95,92 % planu. W rozdziale
60017 „Drogi wewnętrzne”  zaplanowano środki na realizację dwóch zadań:  „Droga przy cmentarzu” i „Modernizacja układu
komunikacyjnego w rejonie budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury”.  Kwoty zaplanowane w roku 2009, to odpowiednio:
497 315 zł  i 236 000 zł,  zaś  wykonanie wyniosło: 373 001,66 zł  i 235 216,75 zł.  Planowany zakres rzeczowy nie został
zrealizowany dla pierwszego z wymienionych zadań – stosowną korektę planu wprowadzono już w budżecie roku 2010.  

2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano dwa zadania: prace
projektowe dla „Budowy budynków mieszkalnych wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. W. Korfantego” oraz realizowaną przez
ZGK „Modernizację  budynków mieszkalnych”.  Plan rzeczowy wykonano, zaś  wydatki zostały wykonane odpowiednio
w 100 % i 97,39 % planu.  

3 .   W   d z i a l e   7 1 0  „Działalnoś ć  usługowa”  rozdz ia le  71035 „Cmentarze”  zaplanowano realizację  zadania
„Zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami do kontenera sanitarnego przy ul. Spokojnej w Rydułtowach”. Plan wykonano
w 100 %.  

4. W dziale 750 „Administracja publiczna”  rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
zaplanowano 40 000 zł na realizację programu „Przezroczysty Urząd”. Wykorzystano 39 650 zł co stanowi 99,13 % planu . 

5. W 100 % rzeczowo i finansowo zrealizowano zadanie „Modernizacja budynku Straży Miejskiej”  sklasyfikowane
w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75416 „Straż Miejska”.  

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 „Przedszkola ” zaplanowano środki w wysokości 59 475 zł na
pierwszy etap prac projektowych nowego przedszkola. Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 100 %.  

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano
9 700 zł  na prace projektowe dla budynków gospodarczych na zapleczu Urzędu Miasta – zakres rzeczowo-finansowy
w pełni wykonano.  

8. Prace projektowe dla „Zagospodarowanie terenu - Biblioteka”  sklasyfikowano w dziale 921 „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92116 „Biblioteki”.  Plan finansowy w tej pozycji wykonano w 90,43 % tj. na planowane
60 000 zł wydatkowano 54 255,99 zł  

9. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
wydatkowano zaplanowaną  kwotę  11 712 zł  na dokończenie prac projektowych w związku z adaptacją  byłego basenu
krytego na potrzeby Rydułtowskiego Centrum Kultury.  

10. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano środki na realizację trzech
zadań:  „Moje boisko - Orlik 2012 – II”,  „Przebudowa boiska przy SP nr 1” oraz „Rewitalizacja - budowa basenu krytego”.
Pierwsze z wymienionych zadań  to wykonane roboty budowlane, pozostałe nakłady przeznaczone były na prace
dokumentacyjne. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany zaś poniesione wydatki to odpowiednio: 915 335,58 zł,
6 112 zł i 50 766,63 zł.  

11. W tym samym dziale klasyfikacji budżetowej 926 „Kultura fizyczna i sport”  w rozdziale 92695 „Pozostała
działalność”  zaplanowano nakłady na utworzenie placu zabaw na osiedlu Karola oraz na prace projektowe w ramach
zadania „Tereny rekreacyjne ul. Mickiewicza”.  Środki zaplanowane to odpowiednio: 20 500 zł  i 88 570 zł. Zakres rzeczowy
został zrealizowany zaś wydatki wyniosły odpowiednio: 18 541,26 zł i 88 366 zł.  

W drugiej grupie wydatków - zakupy inwestycyjne na zaplanowane 664 984,20 zł  wydatkowano 507 191,41 zł,  co
stanowi 76,27 % planu. Niewykonano planu przede wszystkim w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005
„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  gdzie zaplanowano środki  na zakup gruntów w kwocie 291 300 zł
a wydatkowano 190 168,58 zł. Nie doszło w ubiegłym roku do zakupu gruntów od PKP. Środki na ten cel były zaplanowane,
jednak umowy dotąd nie podpisano. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)”  na zaplanowane 77 000 zł  na zakupy sprzętu i komputeryzację  Urzędu wykorzystano 47 322,34 zł.
Zakres rzeczowy zaplanowanych zakupów zrealizowano, jednak sprzęt o wartości jednostkowej poniżej 3 500 zł zaliczany
jest do pozostały c h  środków trwałych a więc wydatek nie jest wydatkiem majątkowym. W dziale 801 „Oświata
i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” nie dokonano zakupu kserokopiarki w ramach programu realizowanego
ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.  

Ostatnią  grupą  wydatków majątkowych są  dotacje inwestycyjne. W budżecie roku 2009 zaplanowano trzy dotacje
inwestycyjne: 

Wszystkie dotacje inwestycyjne przekazano w planowanej wysokości.  

Analizę wykonania wydatków bieżących przeprowadzono według rodzaju prowadzonej działalności. Rodzaj działalności
według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD uwzględniony został  w klasyfikacji budżetowej, konkretnie w działach tej
klasyfikacji. Aby obrazowo przedstawić porównanie wielkości nakładów według rodzajów prowadzonej działalności dokonano
wzorem lat ubiegłych pewnego pogrupowania wydatków bieżących.  

Wydzielono spośród wszystkich wydatków bieżących wydatki związane z edukacją  tj. sklasyfikowane w działach
801 „Oświata i wychowanie”,  803 „Szkolnictwo wyższe”  i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”,  wydatki te wykonano
w roku 2009 na łączną kwotę 16 436 773,77 zł,  co stanowiło 96,81 % kwoty zaplanowanej. Wydatki te wzrosły w stosunku
do wykonania z roku 2008 o 2,12 %.  

Drugą  grupę  stanowią  wydatki związane z technicznym utrzymaniem infrastruktury komunalnej. Zaliczono tu wydatki
sklasyfikowane w działach 600 „Transport”,  700 „Gospodarka mieszkaniowa”  i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska”,  wykonano je na kwotę 6 701 540,30 zł tj. w 93,27 % w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano
wzrost o 17,73 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.  

Kolejna grupa wydatków, to te sklasyfikowane w dziale 852 „Pomoc społeczna”,  wykonanie tych wydatków bieżących
wyniosło 6 734 872,74 zł  co stanowiło 87,63 % planu. W tej pozycji również  odnotowano wzrost w stosunku do roku
poprzedniego o 4,58 %.  

W grupie wydatków administracyjnych ujęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna”. W tej grupie
wydatków bieżących - wykonanych na kwotę 6 065 594,22 zł - plan wykonano w 93,53 %. Tu również odnotowano przyrost
wydatków o 5,26 % w stosunku do wykonania w roku poprzednim.  

Kolejną  grupą  wydatków są  nakłady poniesione na ochronę  zdrowia, kulturę  i sport. Do tej grupy zaliczono wydatki
sklasyfikowane w działach 851 „Ochrona zdrowia”,  921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  oraz 926 „Kultura
fizyczna i sport”.  Omawiane wydatki wykonano na łączną  kwotę  1 920 817,69 zł  tj. w 92,92 % w stosunku do planu.
Również w tej grupie wydatków odnotowano przyrost w stosunku do roku 2008 o 6,92 %.  

Pozostałe wydatki wykonane w roku 2009 na łączną kwotę 1 545 959,32 zł stanowią niespełna 3,92 % ogółu wydatków
bieżących, wykonanie wyniosło tu 70,63 % planu rocznego wydatki te nazwano Inne wydatki bieżące. Tak niskie wykonanie
w tej grupie wydatków wynika z ich specyfiki. Klasyfikowane są  tu rezerwy budżetowe, które niezależnie od stopnia
wykorzystania nigdy nie wykazują  wykonania oraz odsetki od kredytów i pożyczek, których wykonanie było znacznie
niższe od planowanego ze względu na korzystanie z preferencyjnych kredytów i pożyczek o stopach odsetek niższych od
rynkowych. Wydatki te, podobnie jak wszystkie wyżej omówione, również  wzrosły w stosunku do roku poprzedniego,
współczynnik wzrostu wyniósł  17,06 %. W grupie tych wydatków znajdują  się  wydatki związane z bezpieczeństwem
publicznym i ochroną  przeciwpożarową.  W roku 2009 zwiększyła się  iloś ć  zadań  realizowanych przez Straż  Miejską.
Realizowaliśmy wspomniany już  program „Razem bezpieczniej”  oraz w związku z zakupem w 2008 roku fotoradaru
zwiększono zatrudnienie w Straży Miejskiej i wzrosły również inne wydatki bieżące (ubezpieczenie samochodu, paliwo).

Część wydatków bieżących została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego, funduszy celowych oraz środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, subwencja oświatowa
w całości została wykorzystana na finansowanie zadań edukacyjnych, część wydatków zgodnie z obowiązującym prawem
została sfinansowana z innych środków celowych takich jak opłaty za koncesje alkoholowe czy zwrot z innych gmin
środków wypłaconych w formie dotacji do przedszkoli niepublicznych. Zmniejszając poniesione w roku 2009 nakłady
bieżące o te właśnie wielkości możemy przekonać  się ile gmina przeznaczyła własnych środków na poszczególne rodzaje
zadań. Tę skorygowaną strukturę wydatków przedstawia diagram:

W roku 2009 z budżetu gminy przekazano w formie dotacji na realizację  zadań  bieżących różnym podmiotom środki
finansowe na łączną  kwotę  3 514 517,77 zł.  Kwoty 627 555 zł  i 375 131 zł  przekazano w formie dotacji podmiotowych
funkcjonującym jako samorządowe instytucje kultury odpowiednio Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy i Rydułtowskiemu
Centrum Kultury.  

Dla przedszkoli i szkół niepublicznych kwotę dotacji ustala się w oparciu o kwotę wydatków ponoszonych w placówkach
publicznych. Łączna kwota przekazanych i rozliczonych dotacji dla niepublicznych placówek wyniosła w 2009 roku
595 322,25 zł, zaś kwota przekazana gminie, która dotacji udzielała innej niepublicznej placówce wyniosła 1 411,80 zł.  

W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację  na
łączną kwotę 22 000 zł.  

Zgodnie z przepisami przekazano Izbie Rolniczej odpis 2 % z podatku rolnego w wysokości 3 215,65 zł.  

Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z przyjętymi w poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na
łączną kwotę 955 282,48 zł.  

Stowarzyszeniom oraz innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na
realizację  zadań  w zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu, edukacyjnej opieki wychowawczej,
ochrony zdrowia, w tym w ramach realizowanego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na ochronę
środowiska na łączną  kwotę  923 042,08 zł,  w tym 480 574,78 jako dotacja dla osób fizycznych w ramach realizowanego
programu ochrony powietrza. Zasady przyznawania dotacji w roku 2009 określone były w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. nr 193 poz. 1891) oraz w uchwałach Rady Miasta Rydułtowy. Zestawienie przyznanych i rozliczonych dotacji
przedstawia poniższa tabela.

Rozliczenie dotacji beneficjent kieruje do Urzędu Miasta, do komórki organizacyjnej określonej w umowie. W przypadku,
gdy dotacja uruchamiana jest w ratach – uruchomienie kolejnej raty poprzedza się rozliczeniem poprzedniej.  

C. Jako wydatki budżetu miasta jednak wyodrębnione zarówno na etapie planowania jak i wykonania należy zaliczyć
zadania zlecone i inne realizowane przez gminę na podstawie ustaw (§ 2010 – dochodów). Wielkość pozyskanych na ten
cel dotacji i zrealizowanych wydatków (kwoty te są sobie równe, ponieważ  niewykorzystane dotacje podlegają zwrotowi co
powoduje zmniejszenie uzyskanych dotacji) omówiono w pierwszej części niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowe
rozliczenie dotacji i wydatków nimi sfinansowanych zawiera sprawozdanie Rb – 50.  
W związku z realizacją  zadań  zleconych osiągnięto 154 390,42 zł  dochodów, z których zgodnie z obowiązującymi
przepisami 107 658,12 zł  odprowadzono do budżetu państwa a kwota 46 732,30 zł stanowiła dochód jednostek samorządu
terytorialnego z czego 40 977,47 zł  stanowiło dochód naszej gminy. Szczegółowe rozliczenie dochodów zawiera
sprawozdanie Rb 27ZZ.  
Jako zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją  rządową  realizowano w roku 2009 trzy zadania:
utrzymanie grobów wojennych za kwotę 2 000 zł  (§ 2020 – dochodów), Program „Razem bezpieczniej” z dotacją z budżetu
państwa na kwotę  37 418 zł  oraz program wymiany młodzieżowej z Ukrainą  z dotacją  z budżetu państwa na kwotę
17 227 zł. Wszystkie zadania zostały w pełni zrealizowane.  
Miasto Rydułtowy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowało kilka zadań.  Wspólnie
z gminami Gaszowice i Jejkowice utrzymywana była rydułtowska Straż  Miasta. W porozumieniu ze Starostą  Powiatu
Wodzisławskiego realizowane było zadanie z zakresu Obrony Cywilnej oraz Miasto prowadziło dwie placówki wychowania
pozaszkolnego (§ 2320 – dochodów). Zadania te zostały w 100 % zrealizowane.  

D. Budżet w 2009 r. zamkną ł  się  nadwyżką  w kwocie 2 487 757,77 zł  mimo iż  planowany był  deficyt w wysokości
742 480,57 zł.  Na zmniejszenie deficytu znaczący wpływ miał  wysoki poziom wykonania dochodów (wykonano 99,40 %
planu) oraz wyżej omówione nie wykonanie niektórych pozycji po stronie wydatków budżetu – wydatki wykonano w 92,89 %
w stosunku do planu. Szczegółowe dane na ten temat zawarto w sprawozdaniu Rb NDS. 

W roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł  rat kredytów i pożyczek. Ponieważ  budżet zamknął się  nadwyżką  (dochody
pokryły wszystkie dokonane wydatki) spłaty rat należy uznać za pokryte tą właśnie nadwyżką.  

Pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na kwotę  480 574,78 zł  zwiększy stan wolnych środków do wykorzystania
w kolejnych latach. Ponieważ  wolne środki według stanu na dzień  1 stycznia 2009 r. wynosiły 4 685 615,15 zł  więc
uwzględniając niewykorzystaną nadwyżkę oraz zaciągniętą pożyczkę stan wolnych środków na koniec roku 2009 wyniesie
5 424 781,57 zł.  

E. Na stan zobowiązań  miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek odnotowany na dzień 31 grudnia 2009 r. –
wykazany w sprawozdaniu Rb Z - wpływ mają  zarówno kredyty i pożyczki zaciągnięte przed rokiem 2009 jak i pożyczka
jaką miasto zaciągnęło na finansowanie wydatków bieżących – Program ograniczenia niskiej emisji w roku 2009. 

Do kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2009 r. należą następujące pozycje: 
1. W roku 2005 na zadanie „Modernizacja ul. Leona w Rydułtowach”  zaciągnięto kredyt preferencyjny dla gmin

górniczych w wysokości 560 197,09 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych spłat stan zobowiązań  na
31 grudnia 2009 r. wyniósł 80 223,51 zł. Spłatę założono do roku 2010.  

2. Również  w roku 2005 na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. Bohaterów Warszawy z ul. M. Strzody”  zaciągnięto
kredyt preferencyjny dla gmin górniczych w wysokości 1 035 913,23 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych
spłat stan zobowiązań na koniec roku wyniósł 152 856,01 zł. Spłatę również założono do 2010 r.  

3. Dla zadania „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw” zaciągnięto w 2005 roku kredyt ze środków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt rozliczany jest w EURO. Dotąd spłacone raty oraz występujące różnice
kursowe spowodowały, że stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 1 359 371,42 zł. Do 2012 roku
przewidziano spłatę tego kredytu.  

4. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto pożyczkę na realizację zadania
„Modernizacja oczyszczali ścieków”.  Pierwsza transza uruchomiona była w 2005 r. Spłata zakończy w 2016 r. Stan
zobowiązań z tytułu tej pożyczki na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 1 912 503 zł.  

5. Kredyt na finansowanie robót dodatkowych na zadaniu: „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw”
zaciągnięto w 2007 r. w wysokości 1 000 000 zł  spłatę zaplanowano do 2012 r. Stan na koniec roku 2009 wyniósł 600 000
zł.  

6. Kredyt na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2” w wysokości 490 000 zł również zaciągnięto
w 2007 roku. Spłatę zaplanowano na do 2012 roku. Stan zadłużenia na koniec 2009 r. wyniósł 392 000 zł.  

7. Również  w 2007 r. zaciągnięto kredyt na finansowanie „Adaptacji budynku po Szkole Podstawowej nr 4 na potrzeby
Biblioteki i placówek wychowania pozaszkolnego”  w wysokości 1 991 805 zł.  Stan zadłużenia to 1 195 083 zł.  Spłatę
zaplanowano do 2017 roku.  

8. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Strefa rozwoju
MŚP w rejonie ul. M. Strzody” zaciągnięto w latach 2007 – 2008 pożyczkę w kwocie 1 519 491 zł. Spłatę zaplanowano do
2017 r. Stan zobowiązań z tego tytułu wyniósł 1 345 834 zł.  

9. Również  z WFOŚiGW w 2007 r. zaciągnięto pożyczkę  na prace termomodernizacyjne przy adaptacji budynku po
Szkole Podstawowej nr 4 na kwotę 284 067,84 zł. Spłatę zaplanowano do 2017 roku. Stan zobowiązań to 252 503,84 zł.  

10. Na prace remontowe przy termomodernizacji Gimnazjum nr 2 zaciągnięto w 2007 r. pożyczkę  z WFOŚiGW na
kwotę 680 589 zł. Stan zadłużenia z tego tytułu wyniósł 604 969 zł. Spłatę również zaplanowano do 2017 r.  

11. 11. Pożyczkę z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji zaciągnięto odpowiednio w roku 2007,
2008 i 2009 na kwotę 1 291 094,65 zł, 527 929,16 zł i 480 574,78 zł. Spłata zakończy się odpowiednio w 2017, 2018 i 2019
roku. Stan zobowiązań z tych tytułów na koniec 2009 roku wynosił odpowiednio 1 115 648 zł, 513 648 zł i 480 574,78 zł.  

12. W roku 2008 zaciągnięto z WFOŚiGW trzy pożyczki na termomodernizację  przedszkoli nr 2, 3 i 4. Wysokość
pożyczek wynosiła odpowiednio 125 958 zł,  328 695 zł  i 142 639 zł.  Spłaty rozpoczną się od roku 2010 i zakończą w roku
2018.  

Reasumując stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych do końca 2009 roku kredytów i pożyczek wyniósł 10 602 506,56 zł.
Uwzględniając zrealizowane w 2009 roku dochody na kwotę 46 491 319,49 zł wskaźnik stanu zadłużenia wyniósł na koniec
2009 roku 22,81 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %). Jak już  wspomniano w roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł rat
kredytów i pożyczek. Uwzględniając zapłacone bankom i WFOŚiGW odsetki na łączną  sumę  407 075,16 zł  wskaźnik
spłaty wyniósł w 2009 roku 5,67 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %).  

F. Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały w roku 2009 rachunek dochodów własnych oraz zestawienie
osiągniętych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

W jednostkach, w których wydatki przewyższyły dochody wykorzystano część środków jakie pozostały z roku 2008,
natomiast w jednostkach w których dochody przewyższyły wydatki różnica zwiększyła stan środków, które będą  mogły
zostać  wykorzystane w kolejnych latach. Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów własnych oraz wydatków nimi
sfinansowanych wyżej wymienione jednostek złożyły w formie sprawozdania Rb 34.  

G. Załącznikiem do budżetu miasta był  również  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Według sprawozdania Rb 33 na zaplanowane 180 000 zł  przychodów wykonano 167 663,87 zł,
z zaplanowanych 513 500 zł  wydatków wykonano 232 699,46 zł.  Stan środków pieniężnych GFOŚiGW na koniec roku
wyniósł  509 574,34 zł.  GFOŚiGW jest funduszem celowym który został  zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2010 r. a stan
środków stał się dochodem budżetu w roku 2010.  

H. Do niniejszego sprawozdania dołącza się  jako za łącznik nr 3 sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy oraz Rydułtowskiego Centrum Kultury funkcjonujących jako samorządowe instytucje
kultury.  

- dochody własne zrealizowane na kwotę 31 579 454,06zł,
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 10,31 %,  

- subwencje na łączną sumę 9 496 513,00zł, 
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,56 %,

- dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych, oraz bezzwrotnej pomocy zagranicznej na kwotę
5 415 352,43 zł, 
zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 48,04 %.  

- dochody z podatków, w tej grupie wykonano w 2009 roku dochody na łączną kwotę: 10 393 542,23 zł;

- dochody z opłat wykonane na kwotę 2 638 514,12 zł;

- udziały w podatkach dochodowych 11 871 053,75 zł;

- dochody majątkowe z mienia komunalnego 2 519 422,49 zł.

1) rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  §   0470  „Wpływy z opłat  za  zarząd ,  użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości”  zaplanowano dochody w kwocie 114 700 zł,  wykonano dochody na łączną
kwotę 123 946,58 zł  jednak zarejestrowane na koniec 2009 roku zaleg łości wyniosły 20 277,66 zł. Na powyższą kwotę
składa się  wiele zaległości o niewielkiej nominalnej wartości. Mimo prowadzonych działań  (upomnienia, kierowanie
spraw do sądu) pewnej części zaległości nie udało się wyegzekwować; 

2) rozdziale 70095 „Pozostała działalność”  § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze”  na planowane 549 400 zł,  wykonano 529 220,33 zł.  Odnotowane zaległości
wyniosły na koniec 2009 roku 532 213,46 zł.  W tej pozycji sklasyfikowane są  dochody z czynszów za mieszkania
komunalne oraz lokale użytkowe. Większoś ć  starych zaległości po wyroku sądowym skierowanych zostało do
egzekucji komorniczej. Mimo to utrzymuje się wysoki stan zaległości z tego tytułu. 

1) W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”  §   0350  „Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” na planowane 20 000 zł  wykonano 14 628,08 zł.
Zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy wyniosły 38 991,89 zł. 

2) W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”  § 0310 „Podatek od nieruchomości”  na
planowane 6 180 000,00 zł,  wykonano 7 152 304,70 zł.  Ponadto w tej pozycji klasyfikacji budżetowej część dochodów
została wyegzekwowana w drodze potrąceń  (4 350,27 zł)  jednak na koniec roku 2009 odnotowano zaleg łości
podatników na kwotę 2 898 669,55 zł.  W tej grupie jest kilku podatników od których wyegzekwowanie zobowiązań jest
bardzo trudne a ponadto toczące się postępowanie w sprawie podatku od podziemnych wyrobisk górniczych znacznie
podwyższa stan odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

3) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
210 000 zł  wykonano 112 489,20 zł co stanowi zaledwie 53,57 % planu. W tej pozycji klasyfikacji odnotowano znaczne
zaległości  na łączną  kwotę  137 039,20 zł.  Mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie udaje się  trwale
zmniejszyć odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

4) W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 „Podatek od nieruchomości”
na planowane 2 040 000 zł,  wykonano 2 125 070,55 zł  tj. 104,17 % planu rocznego. Znaczne, bo wynoszące
487 973,02 zł,  zaległości wynikają z faktu, iż  mimo podjętych działań egzekucyjnych są one często mało skuteczne.
Na co wpływ mają  przede wszystkim nie uporządkowany stan prawny nieruchomości oraz duża grupa podatników
zaliczana do sfery ubóstwa lub społecznego niedostosowania. 

5) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
135 000 zł wykonano 157 826,76 zł co stanowi 116,91 %. Zaległości wyniosły na koniec roku 217 939,61 zł. W podatku
od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych konieczne będzie podjęcie skuteczniejszych
metod egzekucji. 

1) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0770 „Wpłaty
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”  na planowane
1 200 000 zł  uzyskano dochody w kwocie 2 494 519,30 zł.  Taki wynik był  konsekwencją  dokonanej w grudniu
korzystnej sprzedaży nieruchomości położonej w rejonie ulic gen. J. Bema i Raciborskiej. 

2) W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw”  § 0510 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego”  zaplanowano
dochody łącznie na kwotę 2 470 000 zł.  Wykonane dochody wyniosły 1 765 500,97zł.  Dochody z tego źródła zmalały
w stosunku do roku poprzedniego o ponad 600 000 zł. Pokazuje to jak niekorzystne dla gmin było zerwanie powiązania
wysokośc i  o płaty eksploatacyjnej z ceną  węgla. Spółk a  węglowa znacząco podwyższyła ceny wszystkich
asortymentów węgla a dochody z opłaty eksploatacyjnej spadają. 

3) W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0010 „Podatek dochodowy od
osób fizycznych” na planowane 13 139 555,00zł  wykonano jedynie 11 216 296 zł. Wzorem lat poprzednich uchwalono
dochody z tego źródła na poziomie nieco wyższym od informacji z Ministerstwa Finansów niestety dochody wykonane
okazały się o ponad 2 mln niższe niż przed rokiem, a nawet o ponad 1 mln niższe niż dwa lata temu. 

4) W tym samym rozdziale w § 0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” zaplanowano dochody w kwocie 200 000 zł
a wykonano 654 757,75 zł.  Precyzyjne zaplanowanie dochodów z tego źródła jest bardzo trudne. Udział w tym podatku
otrzymujemy z wielu Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju. 

1) z budżetu państwa,

2) z funduszy celowych,

3) jako dotacja rozwojowa i środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (środki te łącznie traktowano jako odrębne źródło
dochodów) 

1) w dziale 600 „Transport i łączność”  rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”  § 6300 „Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych”  zaplanowano 50 000 zł  na dofinansowanie budowy chodników przy ul. Piecowskiej i R.
Traugutta; 

2) w  d z i a l e  7 5 4  „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75411 „Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej” § 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zaplanowano 17 000 zł na
wydatki inwestycyjne w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Rydułtowach; 

3) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
§ 6229 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zaplanowano dotację celową dla funkcjonującego jako
samorządowa instytucja kul tury Rydułtowskiego Centrum Kul tury środki w wysokośc i   1   583   963 , 60   zł
z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego w realizowanej przez RCK inwestycji współfinansowanej ze
środków Unii Europejskiej. 

Załącznik nr 1 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Wykonanie dochodów 

Załącznik nr 2 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Wykonanie wydatków 

Załącznik nr 3A 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik3A.pdf

Miejska Biblioteka Publiczna 

Załącznik nr 3B 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik3B.pdf

Rydułtowskie Centrum Kultury 

Skarbnik Miasta Rydułtowy 

mgr Bernard Labusek 

Burmistrz Miasta Rydułtowy 

mgr Kornelia Newy 
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SPRAWOZDANIE  

BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY  

z dnia 15 marca 2010 r. 

z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2009
 

Zgodnie z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późniejszą zmianą) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ma zastosowanie do sprawozdań  z wykonania budżetów jednostek samorządu
terytorialnego za rok 2009. Stąd w oparciu o art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok
2009. 

A. Po stronie dochodów po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku zaplanowano ogółem 46 770 345,57 zł (plan
w trakcie roku zmniejszono o kwotę 1 389 628,18 zł). Wykonano plan w 99,40 % tj. wykonano 46 491 319,49 zł dochodów.
W stosunku do roku 2008 odnotowano kolejny spadek dochodów tym razem o kwotę  1 727 121,61zł  co stanowi 3,58 %
wykonania z roku 2008. Dochody bieżące zostały w 2009 r. wykonane w 96,47 % tj. na planowane 44 939 470,58 zł
wykonano 43 351 897,00 zł,  zaś  dochody majątkowe na zaplanowane 1 830 874,99 zł  wykonano 3 139 422,49 zł,  co
stanowi 171,47 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto porównanie planu, należności, dochodów wykonanych, należności
pozostałych do zapłaty i skutków udzielonych ulg, zwolnień  i obniżenia dopuszczalnych stawek podatkowych zawierają
sprawozdania Rb 27S – w pełnej szczegółowości i Rb PDP dla podstawowych dochodów podatkowych. 

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się: 

Wśród dochodów własnych można wydzielić  cztery znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w roku 2009 grupy
dochodów: 

Strukturę wykonanych w 2009 roku dochodów przedstawia poniższy diagram:

Analizę  realizacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przeprowadzono w porównaniu
z kwotą dochodów należnych, w celu przeanalizowania przyczyn niewyegzekwowania należności. W tym celu zsumowano
zaległości inne niż  odsetki. Suma tych zaległości wyniosła 4 461 178,13 zł.  Następnie wyodrębniono pozycje klasyfikacji
budżetowej, w których zaległości na koniec 2009 r. przekroczyły 20 000 zł.  We wszystkich pozostałych pozycjach
klasyfikacyjnych łączna kwota zaległości wyniosła na koniec 2009 r. 82 866,74 zł co stanowi 1,86% ogółu nieodsetkowych
zaległości.  

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 

2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75416 „Straż  Miejska”  § 0570
„Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”  na zaplanowane 140 000 zł  wykonano 124 280,45 zł.
Zaległości wyniosły na koniec 2009 r. 45 207 zł.  

3. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”: 

4. Oddzielnego omówienia wymaga kilka pozycji klasyfikacji budżetowej w których odnotowano znaczne odstępstwa
wykonanych dochodów od planu: 

W roku 2009 gmina pozyskała następujące dotacje celowe odpowiednio: 

w podziale na dochody bieżące i majątkowe.  

Szczegółowe zestawienie pozyskanych dotacji według paragrafów klasyfikacji budżetowej:

§ 2008. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 8 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Pozyskane środki przeznaczone były na real izację  programu, którego
beneficjentem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – pozyskana kwota to 256 601,62 zł.  Miasto realizuje jeszcze
programy w Urzędzie Miasta oraz Ognisku Pracy Pozaszkolnej jednak środki na te cele nie wpłynęły do budżetu do końca
2009 roku.  

§ 2009. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 9 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu państwa. Środki zaplanowano i pozyskano na te same zadania co w § 2008. Wielkość dochodów
z tego źródła wyniosła 13 584,79 zł.  

§ 2010. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W paragrafie tym gmina uzyskała łącznie 3 396 236,64 zł
dochodów na realizację zadań z zakresu administracji, pomocy społecznej, utrzymania spisu wyborców oraz zwrotu akcyzy
dla rolników. W tych pozycjach klasyfikacyjnych obowiązuje zasada, że plan dochodów jest ustalony decyzją o przyznaniu
dotacji. Stąd różnice po stronie dochodów między planem a wykonaniem świadczą o tym, że środki przyznane nie zostały
przez nas wykorzystane. Łącznie kwota niewykorzystanej dotacji w omawianym paragrafie w 2009 roku wyniosła
85 849,61zł.  Jak wynika z informacji złożonych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ściśle
uregulowane zasady przyznawania niektórych świadczeń uniemożliwiły wykorzystanie ich w pełnej wysokości.  

§ 2020. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę  na podstawie
porozumień  z organami administracji rządowej. W paragrafie tym uzyskaliśmy dotację  w wysokośc i  56 645,00 zł
odpowiednio na utrzymanie grobów wojennych – 2 000 zł, na realizację programu „Razem bezpieczniej” – 37 418 zł oraz na
program wymiany młodzieżowej z Ukrainą 17 227 zł.  

§ 2030. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
W paragrafie tym sklasyfikowano środki w kwocie 1 239 250,87 zł,  przyznane na zadania z zakresu pomocy społecznej
oraz oświaty i wychowania w tym na pomoc udzielaną  uczniom. W tej grupie dochodów również  zdarzyły się  przypadki
zwrotu niewykorzystanych dotacji, jednak należy podkreślić,  że wszyscy wnioskodawcy po spełnieniu warunków
określonych w ustawie otrzymali należne świadczenia. Na etapie składania wniosku o dotację uwzględniono potencjalnych
beneficjentów tj. np. uczniów, którzy ze względów ekonomicznych mogą  być  stypendystami. Po określeniu warunków
uzyskania pomocy albo nie złożono wniosków, albo wnioski nie spełniały wymogów formalnych i nie było możliwe
przyznanie środków. Łączna kwota niewykorzystanej dotacji w tym paragrafie wyniosła w 2009 roku 111 865,13 zł.  

§ 2039. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
Cyfra 9 oznacza, że chodzi o środki krajowe na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W paragrafie
tym zaplanowano 10 % udział  budżetu państwa w zadania dofinansowane w ramach programów dla których instytucją
zarządzającą  nie jest Marszałek Województwa. Zaplanowana kwota to 38 748,37 zł  nie wykonano żadnych dochodów
z tego źródła. Dotacja ta ma charakter refundacji wcześniej poniesionych przez gminę wydatków. Stąd bardzo trudno jest
precyzyjnie określić kiedy refundacja nastąpi i jakie w związku z tym gmina osiągnie dochody.  

§ 2440. - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację  zadań  bieżących jednostek sektora finansów
publicznych. Z tego źródła pozyskaliśmy w 2009 r. dotację  z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na usuwanie azbestu i realizację programu ograniczenia niskiej emisji. Łącznie dotacje w roku 2009 na wymienione
cele wyniosły 56 594,63 zł.  

§ 2708. 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Cyfra 8 oznacza środki z Unii Europejskiej. W tym
paragrafie sklasyfikowano dochody na realizację  programów dla których instytucją  zarządzającą  nie jest Marszałek
Województwa. Łączna kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 76 538,88 zł.  Wykonanie dochodów z tego źródła znacznie
odbiegło od planu który wynosił 411 293,28 zł.  

§ 6298. - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Zaplanowane środki w kwocie 5 874,99 zł  służyć  miały w ramach
mechanizmu cross-financing’u na jedno z zadań realizowanych w szkołach. Środki do końca roku 2009 nie wpłynęły.  

§ 6320. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W tej pozycji klasyfikacyjnej zaewidencjonowano pozyskane
z budżetu państwa środki w kwocie 20 000 zł w ramach mechanizmu cross-financing’u dla zadania „Razem bezpieczniej”.  

§ 6330. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin). Zaplanowane i wykonane dochody w tym paragrafie wyniosły 300 000 zł  i dotyczyły realizacji
zadania w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.  

Do kategorii środków zewnętrznych należy zaliczyć  również  dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu
terytorialnego. Dochody takie zaliczane są  do dochodów własnych. W tej kategorii traktowanej jako odrębne źródło
dochodów pozyskano odpowiednio jako dochody bieżące kwotę 346 477,12 zł oraz jako dochody majątkowe 300 000 zł.  

B. Po stronie wydatków budżet miasta za rok 2009 wykonano w 92,61 % tj. na planowane 47 512 826,14 zł
wydatkowano 44 003 561,72 zł.  Wydatki budżetu miasta zmalały w stosunku do roku 2008 o 0,40 %. Szczegółowe
zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ponadto
zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaangażowania środków
budżetowych oraz poziomu zobowiązań  stanowi sprawozdanie Rb 28S. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i inne
jednostki budżetowe miasta dzieli się  na wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne). Wydatki majątkowe wykonano
w 93,40 % planu a wydatki bieżące w 92,52 % planu. Uwzględniając powyższy podział,  można przedstawić  zrealizowane
wydatki budżetu za pomocą następującego diagramu:

Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania roku 2008 o 6,19 %, zaś  wydatki majątkowe zmalały o 34,98 %
w porównaniu z wykonanymi w roku 2008 wydatkami majątkowymi.  

Szczegółowy opis wykonania budżetu po stronie wydatków rozpoczniemy od analizy wydatków inwestycyjnych. Po
uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie w trakcie roku plan wydatków majątkowych zamkną ł  się  kwotą
4 922 796,06 zł,  wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 4 598 003,68 zł, różnica wyniosła niespełna 325 tys. zł.
Wydatki inwestycyjne sklasyfikowano w kilku paragrafach klasyfikacji budżetowej: 6050 i 6059 „Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych”  jest to paragraf, w którym klasyfikowane są  przede wszystkim roboty budowlane; 6060, 6068
i 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” tu klasyfikowane są zakupy gotowych środków trwałych
jak również  zakupy gruntów; 6229 i 6300 odpowiednio „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”  oraz „Dotacja
celowa na pomoc finansową  udzielaną  między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”.  

W pierwszej grupie paragrafów plan wykonano w 93,59 % tj. na planowane 2 606 848,26 zł  wykonano 2 439 875,67 zł.
Planu nie wykonano w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

1. Wśród sklasyfikowanych w dziale 600 „Transport i łączność”  w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
zaplanowano kwotę 27 000 zł na zakup i ustawienie trzech wiat przystankowych. Wszystkie wiaty zostały zakupione, jedna
wiata została kompletnie ustawiona, pozostałe dwie ze względu na przedłużającą  się  procedurę  uzgodnieniową  zostaną
ustawione w roku 2010. Wydatkowano w związku z tym jedynie kwotę  17 689,06 zł.  W rozdziale 60016 „Drogi publiczne
gminne” dla 4 zadań:  „Budowa murów oporowych przy ul. K. Przerwy-Tetmajera”, „Modernizacja ul. Strzelców Bytomskich”,
„Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej”  oraz „Modernizacja ul. B. Krzywoustego”  planowany zakres rzeczowy został
zrealizowany. Łącznie na planowane 108 220,04 zł  wydatkowano 103 809,34 zł  co stanowi 95,92 % planu. W rozdziale
60017 „Drogi wewnętrzne”  zaplanowano środki na realizację dwóch zadań:  „Droga przy cmentarzu” i „Modernizacja układu
komunikacyjnego w rejonie budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury”.  Kwoty zaplanowane w roku 2009, to odpowiednio:
497 315 zł  i 236 000 zł,  zaś  wykonanie wyniosło: 373 001,66 zł  i 235 216,75 zł.  Planowany zakres rzeczowy nie został
zrealizowany dla pierwszego z wymienionych zadań – stosowną korektę planu wprowadzono już w budżecie roku 2010.  

2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano dwa zadania: prace
projektowe dla „Budowy budynków mieszkalnych wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. W. Korfantego” oraz realizowaną przez
ZGK „Modernizację  budynków mieszkalnych”.  Plan rzeczowy wykonano, zaś  wydatki zostały wykonane odpowiednio
w 100 % i 97,39 % planu.  

3 .   W   d z i a l e   7 1 0  „Działalnoś ć  usługowa”  rozdz ia le  71035 „Cmentarze”  zaplanowano realizację  zadania
„Zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami do kontenera sanitarnego przy ul. Spokojnej w Rydułtowach”. Plan wykonano
w 100 %.  

4. W dziale 750 „Administracja publiczna”  rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
zaplanowano 40 000 zł na realizację programu „Przezroczysty Urząd”. Wykorzystano 39 650 zł co stanowi 99,13 % planu . 

5. W 100 % rzeczowo i finansowo zrealizowano zadanie „Modernizacja budynku Straży Miejskiej”  sklasyfikowane
w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75416 „Straż Miejska”.  

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 „Przedszkola ” zaplanowano środki w wysokości 59 475 zł na
pierwszy etap prac projektowych nowego przedszkola. Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 100 %.  

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano
9 700 zł  na prace projektowe dla budynków gospodarczych na zapleczu Urzędu Miasta – zakres rzeczowo-finansowy
w pełni wykonano.  

8. Prace projektowe dla „Zagospodarowanie terenu - Biblioteka”  sklasyfikowano w dziale 921 „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92116 „Biblioteki”.  Plan finansowy w tej pozycji wykonano w 90,43 % tj. na planowane
60 000 zł wydatkowano 54 255,99 zł  

9. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
wydatkowano zaplanowaną  kwotę  11 712 zł  na dokończenie prac projektowych w związku z adaptacją  byłego basenu
krytego na potrzeby Rydułtowskiego Centrum Kultury.  

10. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano środki na realizację trzech
zadań:  „Moje boisko - Orlik 2012 – II”,  „Przebudowa boiska przy SP nr 1” oraz „Rewitalizacja - budowa basenu krytego”.
Pierwsze z wymienionych zadań  to wykonane roboty budowlane, pozostałe nakłady przeznaczone były na prace
dokumentacyjne. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany zaś poniesione wydatki to odpowiednio: 915 335,58 zł,
6 112 zł i 50 766,63 zł.  

11. W tym samym dziale klasyfikacji budżetowej 926 „Kultura fizyczna i sport”  w rozdziale 92695 „Pozostała
działalność”  zaplanowano nakłady na utworzenie placu zabaw na osiedlu Karola oraz na prace projektowe w ramach
zadania „Tereny rekreacyjne ul. Mickiewicza”.  Środki zaplanowane to odpowiednio: 20 500 zł  i 88 570 zł. Zakres rzeczowy
został zrealizowany zaś wydatki wyniosły odpowiednio: 18 541,26 zł i 88 366 zł.  

W drugiej grupie wydatków - zakupy inwestycyjne na zaplanowane 664 984,20 zł  wydatkowano 507 191,41 zł,  co
stanowi 76,27 % planu. Niewykonano planu przede wszystkim w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005
„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  gdzie zaplanowano środki  na zakup gruntów w kwocie 291 300 zł
a wydatkowano 190 168,58 zł. Nie doszło w ubiegłym roku do zakupu gruntów od PKP. Środki na ten cel były zaplanowane,
jednak umowy dotąd nie podpisano. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)”  na zaplanowane 77 000 zł  na zakupy sprzętu i komputeryzację  Urzędu wykorzystano 47 322,34 zł.
Zakres rzeczowy zaplanowanych zakupów zrealizowano, jednak sprzęt o wartości jednostkowej poniżej 3 500 zł zaliczany
jest do pozostały c h  środków trwałych a więc wydatek nie jest wydatkiem majątkowym. W dziale 801 „Oświata
i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” nie dokonano zakupu kserokopiarki w ramach programu realizowanego
ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.  

Ostatnią  grupą  wydatków majątkowych są  dotacje inwestycyjne. W budżecie roku 2009 zaplanowano trzy dotacje
inwestycyjne: 

Wszystkie dotacje inwestycyjne przekazano w planowanej wysokości.  

Analizę wykonania wydatków bieżących przeprowadzono według rodzaju prowadzonej działalności. Rodzaj działalności
według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD uwzględniony został  w klasyfikacji budżetowej, konkretnie w działach tej
klasyfikacji. Aby obrazowo przedstawić porównanie wielkości nakładów według rodzajów prowadzonej działalności dokonano
wzorem lat ubiegłych pewnego pogrupowania wydatków bieżących.  

Wydzielono spośród wszystkich wydatków bieżących wydatki związane z edukacją  tj. sklasyfikowane w działach
801 „Oświata i wychowanie”,  803 „Szkolnictwo wyższe”  i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”,  wydatki te wykonano
w roku 2009 na łączną kwotę 16 436 773,77 zł,  co stanowiło 96,81 % kwoty zaplanowanej. Wydatki te wzrosły w stosunku
do wykonania z roku 2008 o 2,12 %.  

Drugą  grupę  stanowią  wydatki związane z technicznym utrzymaniem infrastruktury komunalnej. Zaliczono tu wydatki
sklasyfikowane w działach 600 „Transport”,  700 „Gospodarka mieszkaniowa”  i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska”,  wykonano je na kwotę 6 701 540,30 zł tj. w 93,27 % w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano
wzrost o 17,73 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.  

Kolejna grupa wydatków, to te sklasyfikowane w dziale 852 „Pomoc społeczna”,  wykonanie tych wydatków bieżących
wyniosło 6 734 872,74 zł  co stanowiło 87,63 % planu. W tej pozycji również  odnotowano wzrost w stosunku do roku
poprzedniego o 4,58 %.  

W grupie wydatków administracyjnych ujęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna”. W tej grupie
wydatków bieżących - wykonanych na kwotę 6 065 594,22 zł - plan wykonano w 93,53 %. Tu również odnotowano przyrost
wydatków o 5,26 % w stosunku do wykonania w roku poprzednim.  

Kolejną  grupą  wydatków są  nakłady poniesione na ochronę  zdrowia, kulturę  i sport. Do tej grupy zaliczono wydatki
sklasyfikowane w działach 851 „Ochrona zdrowia”,  921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  oraz 926 „Kultura
fizyczna i sport”.  Omawiane wydatki wykonano na łączną  kwotę  1 920 817,69 zł  tj. w 92,92 % w stosunku do planu.
Również w tej grupie wydatków odnotowano przyrost w stosunku do roku 2008 o 6,92 %.  

Pozostałe wydatki wykonane w roku 2009 na łączną kwotę 1 545 959,32 zł stanowią niespełna 3,92 % ogółu wydatków
bieżących, wykonanie wyniosło tu 70,63 % planu rocznego wydatki te nazwano Inne wydatki bieżące. Tak niskie wykonanie
w tej grupie wydatków wynika z ich specyfiki. Klasyfikowane są  tu rezerwy budżetowe, które niezależnie od stopnia
wykorzystania nigdy nie wykazują  wykonania oraz odsetki od kredytów i pożyczek, których wykonanie było znacznie
niższe od planowanego ze względu na korzystanie z preferencyjnych kredytów i pożyczek o stopach odsetek niższych od
rynkowych. Wydatki te, podobnie jak wszystkie wyżej omówione, również  wzrosły w stosunku do roku poprzedniego,
współczynnik wzrostu wyniósł  17,06 %. W grupie tych wydatków znajdują  się  wydatki związane z bezpieczeństwem
publicznym i ochroną  przeciwpożarową.  W roku 2009 zwiększyła się  iloś ć  zadań  realizowanych przez Straż  Miejską.
Realizowaliśmy wspomniany już  program „Razem bezpieczniej”  oraz w związku z zakupem w 2008 roku fotoradaru
zwiększono zatrudnienie w Straży Miejskiej i wzrosły również inne wydatki bieżące (ubezpieczenie samochodu, paliwo).

Część wydatków bieżących została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego, funduszy celowych oraz środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, subwencja oświatowa
w całości została wykorzystana na finansowanie zadań edukacyjnych, część wydatków zgodnie z obowiązującym prawem
została sfinansowana z innych środków celowych takich jak opłaty za koncesje alkoholowe czy zwrot z innych gmin
środków wypłaconych w formie dotacji do przedszkoli niepublicznych. Zmniejszając poniesione w roku 2009 nakłady
bieżące o te właśnie wielkości możemy przekonać  się ile gmina przeznaczyła własnych środków na poszczególne rodzaje
zadań. Tę skorygowaną strukturę wydatków przedstawia diagram:

W roku 2009 z budżetu gminy przekazano w formie dotacji na realizację  zadań  bieżących różnym podmiotom środki
finansowe na łączną  kwotę  3 514 517,77 zł.  Kwoty 627 555 zł  i 375 131 zł  przekazano w formie dotacji podmiotowych
funkcjonującym jako samorządowe instytucje kultury odpowiednio Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy i Rydułtowskiemu
Centrum Kultury.  

Dla przedszkoli i szkół niepublicznych kwotę dotacji ustala się w oparciu o kwotę wydatków ponoszonych w placówkach
publicznych. Łączna kwota przekazanych i rozliczonych dotacji dla niepublicznych placówek wyniosła w 2009 roku
595 322,25 zł, zaś kwota przekazana gminie, która dotacji udzielała innej niepublicznej placówce wyniosła 1 411,80 zł.  

W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację  na
łączną kwotę 22 000 zł.  

Zgodnie z przepisami przekazano Izbie Rolniczej odpis 2 % z podatku rolnego w wysokości 3 215,65 zł.  

Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z przyjętymi w poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na
łączną kwotę 955 282,48 zł.  

Stowarzyszeniom oraz innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na
realizację  zadań  w zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu, edukacyjnej opieki wychowawczej,
ochrony zdrowia, w tym w ramach realizowanego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na ochronę
środowiska na łączną  kwotę  923 042,08 zł,  w tym 480 574,78 jako dotacja dla osób fizycznych w ramach realizowanego
programu ochrony powietrza. Zasady przyznawania dotacji w roku 2009 określone były w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. nr 193 poz. 1891) oraz w uchwałach Rady Miasta Rydułtowy. Zestawienie przyznanych i rozliczonych dotacji
przedstawia poniższa tabela.

Rozliczenie dotacji beneficjent kieruje do Urzędu Miasta, do komórki organizacyjnej określonej w umowie. W przypadku,
gdy dotacja uruchamiana jest w ratach – uruchomienie kolejnej raty poprzedza się rozliczeniem poprzedniej.  

C. Jako wydatki budżetu miasta jednak wyodrębnione zarówno na etapie planowania jak i wykonania należy zaliczyć
zadania zlecone i inne realizowane przez gminę na podstawie ustaw (§ 2010 – dochodów). Wielkość pozyskanych na ten
cel dotacji i zrealizowanych wydatków (kwoty te są sobie równe, ponieważ  niewykorzystane dotacje podlegają zwrotowi co
powoduje zmniejszenie uzyskanych dotacji) omówiono w pierwszej części niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowe
rozliczenie dotacji i wydatków nimi sfinansowanych zawiera sprawozdanie Rb – 50.  
W związku z realizacją  zadań  zleconych osiągnięto 154 390,42 zł  dochodów, z których zgodnie z obowiązującymi
przepisami 107 658,12 zł  odprowadzono do budżetu państwa a kwota 46 732,30 zł stanowiła dochód jednostek samorządu
terytorialnego z czego 40 977,47 zł  stanowiło dochód naszej gminy. Szczegółowe rozliczenie dochodów zawiera
sprawozdanie Rb 27ZZ.  
Jako zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją  rządową  realizowano w roku 2009 trzy zadania:
utrzymanie grobów wojennych za kwotę 2 000 zł  (§ 2020 – dochodów), Program „Razem bezpieczniej” z dotacją z budżetu
państwa na kwotę  37 418 zł  oraz program wymiany młodzieżowej z Ukrainą  z dotacją  z budżetu państwa na kwotę
17 227 zł. Wszystkie zadania zostały w pełni zrealizowane.  
Miasto Rydułtowy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowało kilka zadań.  Wspólnie
z gminami Gaszowice i Jejkowice utrzymywana była rydułtowska Straż  Miasta. W porozumieniu ze Starostą  Powiatu
Wodzisławskiego realizowane było zadanie z zakresu Obrony Cywilnej oraz Miasto prowadziło dwie placówki wychowania
pozaszkolnego (§ 2320 – dochodów). Zadania te zostały w 100 % zrealizowane.  

D. Budżet w 2009 r. zamkną ł  się  nadwyżką  w kwocie 2 487 757,77 zł  mimo iż  planowany był  deficyt w wysokości
742 480,57 zł.  Na zmniejszenie deficytu znaczący wpływ miał  wysoki poziom wykonania dochodów (wykonano 99,40 %
planu) oraz wyżej omówione nie wykonanie niektórych pozycji po stronie wydatków budżetu – wydatki wykonano w 92,89 %
w stosunku do planu. Szczegółowe dane na ten temat zawarto w sprawozdaniu Rb NDS. 

W roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł  rat kredytów i pożyczek. Ponieważ  budżet zamknął się  nadwyżką  (dochody
pokryły wszystkie dokonane wydatki) spłaty rat należy uznać za pokryte tą właśnie nadwyżką.  

Pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na kwotę  480 574,78 zł  zwiększy stan wolnych środków do wykorzystania
w kolejnych latach. Ponieważ  wolne środki według stanu na dzień  1 stycznia 2009 r. wynosiły 4 685 615,15 zł  więc
uwzględniając niewykorzystaną nadwyżkę oraz zaciągniętą pożyczkę stan wolnych środków na koniec roku 2009 wyniesie
5 424 781,57 zł.  

E. Na stan zobowiązań  miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek odnotowany na dzień 31 grudnia 2009 r. –
wykazany w sprawozdaniu Rb Z - wpływ mają  zarówno kredyty i pożyczki zaciągnięte przed rokiem 2009 jak i pożyczka
jaką miasto zaciągnęło na finansowanie wydatków bieżących – Program ograniczenia niskiej emisji w roku 2009. 

Do kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2009 r. należą następujące pozycje: 
1. W roku 2005 na zadanie „Modernizacja ul. Leona w Rydułtowach”  zaciągnięto kredyt preferencyjny dla gmin

górniczych w wysokości 560 197,09 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych spłat stan zobowiązań  na
31 grudnia 2009 r. wyniósł 80 223,51 zł. Spłatę założono do roku 2010.  

2. Również  w roku 2005 na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. Bohaterów Warszawy z ul. M. Strzody”  zaciągnięto
kredyt preferencyjny dla gmin górniczych w wysokości 1 035 913,23 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych
spłat stan zobowiązań na koniec roku wyniósł 152 856,01 zł. Spłatę również założono do 2010 r.  

3. Dla zadania „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw” zaciągnięto w 2005 roku kredyt ze środków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt rozliczany jest w EURO. Dotąd spłacone raty oraz występujące różnice
kursowe spowodowały, że stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 1 359 371,42 zł. Do 2012 roku
przewidziano spłatę tego kredytu.  

4. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto pożyczkę na realizację zadania
„Modernizacja oczyszczali ścieków”.  Pierwsza transza uruchomiona była w 2005 r. Spłata zakończy w 2016 r. Stan
zobowiązań z tytułu tej pożyczki na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 1 912 503 zł.  

5. Kredyt na finansowanie robót dodatkowych na zadaniu: „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw”
zaciągnięto w 2007 r. w wysokości 1 000 000 zł  spłatę zaplanowano do 2012 r. Stan na koniec roku 2009 wyniósł 600 000
zł.  

6. Kredyt na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2” w wysokości 490 000 zł również zaciągnięto
w 2007 roku. Spłatę zaplanowano na do 2012 roku. Stan zadłużenia na koniec 2009 r. wyniósł 392 000 zł.  

7. Również  w 2007 r. zaciągnięto kredyt na finansowanie „Adaptacji budynku po Szkole Podstawowej nr 4 na potrzeby
Biblioteki i placówek wychowania pozaszkolnego”  w wysokości 1 991 805 zł.  Stan zadłużenia to 1 195 083 zł.  Spłatę
zaplanowano do 2017 roku.  

8. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Strefa rozwoju
MŚP w rejonie ul. M. Strzody” zaciągnięto w latach 2007 – 2008 pożyczkę w kwocie 1 519 491 zł. Spłatę zaplanowano do
2017 r. Stan zobowiązań z tego tytułu wyniósł 1 345 834 zł.  

9. Również  z WFOŚiGW w 2007 r. zaciągnięto pożyczkę  na prace termomodernizacyjne przy adaptacji budynku po
Szkole Podstawowej nr 4 na kwotę 284 067,84 zł. Spłatę zaplanowano do 2017 roku. Stan zobowiązań to 252 503,84 zł.  

10. Na prace remontowe przy termomodernizacji Gimnazjum nr 2 zaciągnięto w 2007 r. pożyczkę  z WFOŚiGW na
kwotę 680 589 zł. Stan zadłużenia z tego tytułu wyniósł 604 969 zł. Spłatę również zaplanowano do 2017 r.  

11. 11. Pożyczkę z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji zaciągnięto odpowiednio w roku 2007,
2008 i 2009 na kwotę 1 291 094,65 zł, 527 929,16 zł i 480 574,78 zł. Spłata zakończy się odpowiednio w 2017, 2018 i 2019
roku. Stan zobowiązań z tych tytułów na koniec 2009 roku wynosił odpowiednio 1 115 648 zł, 513 648 zł i 480 574,78 zł.  

12. W roku 2008 zaciągnięto z WFOŚiGW trzy pożyczki na termomodernizację  przedszkoli nr 2, 3 i 4. Wysokość
pożyczek wynosiła odpowiednio 125 958 zł,  328 695 zł  i 142 639 zł.  Spłaty rozpoczną się od roku 2010 i zakończą w roku
2018.  

Reasumując stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych do końca 2009 roku kredytów i pożyczek wyniósł 10 602 506,56 zł.
Uwzględniając zrealizowane w 2009 roku dochody na kwotę 46 491 319,49 zł wskaźnik stanu zadłużenia wyniósł na koniec
2009 roku 22,81 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %). Jak już  wspomniano w roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł rat
kredytów i pożyczek. Uwzględniając zapłacone bankom i WFOŚiGW odsetki na łączną  sumę  407 075,16 zł  wskaźnik
spłaty wyniósł w 2009 roku 5,67 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %).  

F. Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały w roku 2009 rachunek dochodów własnych oraz zestawienie
osiągniętych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

W jednostkach, w których wydatki przewyższyły dochody wykorzystano część środków jakie pozostały z roku 2008,
natomiast w jednostkach w których dochody przewyższyły wydatki różnica zwiększyła stan środków, które będą  mogły
zostać  wykorzystane w kolejnych latach. Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów własnych oraz wydatków nimi
sfinansowanych wyżej wymienione jednostek złożyły w formie sprawozdania Rb 34.  

G. Załącznikiem do budżetu miasta był  również  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Według sprawozdania Rb 33 na zaplanowane 180 000 zł  przychodów wykonano 167 663,87 zł,
z zaplanowanych 513 500 zł  wydatków wykonano 232 699,46 zł.  Stan środków pieniężnych GFOŚiGW na koniec roku
wyniósł  509 574,34 zł.  GFOŚiGW jest funduszem celowym który został  zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2010 r. a stan
środków stał się dochodem budżetu w roku 2010.  

H. Do niniejszego sprawozdania dołącza się  jako za łącznik nr 3 sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy oraz Rydułtowskiego Centrum Kultury funkcjonujących jako samorządowe instytucje
kultury.  

- dochody własne zrealizowane na kwotę 31 579 454,06zł,
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 10,31 %,  

- subwencje na łączną sumę 9 496 513,00zł, 
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,56 %,

- dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych, oraz bezzwrotnej pomocy zagranicznej na kwotę
5 415 352,43 zł, 
zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 48,04 %.  

- dochody z podatków, w tej grupie wykonano w 2009 roku dochody na łączną kwotę: 10 393 542,23 zł;

- dochody z opłat wykonane na kwotę 2 638 514,12 zł;

- udziały w podatkach dochodowych 11 871 053,75 zł;

- dochody majątkowe z mienia komunalnego 2 519 422,49 zł.

1) rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  §   0470  „Wpływy z opłat  za  zarząd ,  użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości”  zaplanowano dochody w kwocie 114 700 zł,  wykonano dochody na łączną
kwotę 123 946,58 zł  jednak zarejestrowane na koniec 2009 roku zaleg łości wyniosły 20 277,66 zł. Na powyższą kwotę
składa się  wiele zaległości o niewielkiej nominalnej wartości. Mimo prowadzonych działań  (upomnienia, kierowanie
spraw do sądu) pewnej części zaległości nie udało się wyegzekwować; 

2) rozdziale 70095 „Pozostała działalność”  § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze”  na planowane 549 400 zł,  wykonano 529 220,33 zł.  Odnotowane zaległości
wyniosły na koniec 2009 roku 532 213,46 zł.  W tej pozycji sklasyfikowane są  dochody z czynszów za mieszkania
komunalne oraz lokale użytkowe. Większoś ć  starych zaległości po wyroku sądowym skierowanych zostało do
egzekucji komorniczej. Mimo to utrzymuje się wysoki stan zaległości z tego tytułu. 

1) W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”  §   0350  „Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” na planowane 20 000 zł  wykonano 14 628,08 zł.
Zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy wyniosły 38 991,89 zł. 

2) W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”  § 0310 „Podatek od nieruchomości”  na
planowane 6 180 000,00 zł,  wykonano 7 152 304,70 zł.  Ponadto w tej pozycji klasyfikacji budżetowej część dochodów
została wyegzekwowana w drodze potrąceń  (4 350,27 zł)  jednak na koniec roku 2009 odnotowano zaleg łości
podatników na kwotę 2 898 669,55 zł.  W tej grupie jest kilku podatników od których wyegzekwowanie zobowiązań jest
bardzo trudne a ponadto toczące się postępowanie w sprawie podatku od podziemnych wyrobisk górniczych znacznie
podwyższa stan odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

3) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
210 000 zł  wykonano 112 489,20 zł co stanowi zaledwie 53,57 % planu. W tej pozycji klasyfikacji odnotowano znaczne
zaległości  na łączną  kwotę  137 039,20 zł.  Mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie udaje się  trwale
zmniejszyć odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

4) W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 „Podatek od nieruchomości”
na planowane 2 040 000 zł,  wykonano 2 125 070,55 zł  tj. 104,17 % planu rocznego. Znaczne, bo wynoszące
487 973,02 zł,  zaległości wynikają z faktu, iż  mimo podjętych działań egzekucyjnych są one często mało skuteczne.
Na co wpływ mają  przede wszystkim nie uporządkowany stan prawny nieruchomości oraz duża grupa podatników
zaliczana do sfery ubóstwa lub społecznego niedostosowania. 

5) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
135 000 zł wykonano 157 826,76 zł co stanowi 116,91 %. Zaległości wyniosły na koniec roku 217 939,61 zł. W podatku
od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych konieczne będzie podjęcie skuteczniejszych
metod egzekucji. 

1) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0770 „Wpłaty
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”  na planowane
1 200 000 zł  uzyskano dochody w kwocie 2 494 519,30 zł.  Taki wynik był  konsekwencją  dokonanej w grudniu
korzystnej sprzedaży nieruchomości położonej w rejonie ulic gen. J. Bema i Raciborskiej. 

2) W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw”  § 0510 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego”  zaplanowano
dochody łącznie na kwotę 2 470 000 zł.  Wykonane dochody wyniosły 1 765 500,97zł.  Dochody z tego źródła zmalały
w stosunku do roku poprzedniego o ponad 600 000 zł. Pokazuje to jak niekorzystne dla gmin było zerwanie powiązania
wysokośc i  o płaty eksploatacyjnej z ceną  węgla. Spółk a  węglowa znacząco podwyższyła ceny wszystkich
asortymentów węgla a dochody z opłaty eksploatacyjnej spadają. 

3) W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0010 „Podatek dochodowy od
osób fizycznych” na planowane 13 139 555,00zł  wykonano jedynie 11 216 296 zł. Wzorem lat poprzednich uchwalono
dochody z tego źródła na poziomie nieco wyższym od informacji z Ministerstwa Finansów niestety dochody wykonane
okazały się o ponad 2 mln niższe niż przed rokiem, a nawet o ponad 1 mln niższe niż dwa lata temu. 

4) W tym samym rozdziale w § 0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” zaplanowano dochody w kwocie 200 000 zł
a wykonano 654 757,75 zł.  Precyzyjne zaplanowanie dochodów z tego źródła jest bardzo trudne. Udział w tym podatku
otrzymujemy z wielu Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju. 

1) z budżetu państwa,

2) z funduszy celowych,

3) jako dotacja rozwojowa i środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (środki te łącznie traktowano jako odrębne źródło
dochodów) 

1) w dziale 600 „Transport i łączność”  rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”  § 6300 „Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych”  zaplanowano 50 000 zł  na dofinansowanie budowy chodników przy ul. Piecowskiej i R.
Traugutta; 

2) w  d z i a l e  7 5 4  „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75411 „Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej” § 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zaplanowano 17 000 zł na
wydatki inwestycyjne w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Rydułtowach; 

3) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
§ 6229 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zaplanowano dotację celową dla funkcjonującego jako
samorządowa instytucja kul tury Rydułtowskiego Centrum Kul tury środki w wysokośc i   1   583   963 , 60   zł
z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego w realizowanej przez RCK inwestycji współfinansowanej ze
środków Unii Europejskiej. 

Załącznik nr 1 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Wykonanie dochodów 

Załącznik nr 2 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Wykonanie wydatków 

Załącznik nr 3A 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik3A.pdf

Miejska Biblioteka Publiczna 

Załącznik nr 3B 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik3B.pdf

Rydułtowskie Centrum Kultury 

Skarbnik Miasta Rydułtowy 

mgr Bernard Labusek 

Burmistrz Miasta Rydułtowy 

mgr Kornelia Newy 
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SPRAWOZDANIE  

BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY  

z dnia 15 marca 2010 r. 

z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2009
 

Zgodnie z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późniejszą zmianą) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ma zastosowanie do sprawozdań  z wykonania budżetów jednostek samorządu
terytorialnego za rok 2009. Stąd w oparciu o art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok
2009. 

A. Po stronie dochodów po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku zaplanowano ogółem 46 770 345,57 zł (plan
w trakcie roku zmniejszono o kwotę 1 389 628,18 zł). Wykonano plan w 99,40 % tj. wykonano 46 491 319,49 zł dochodów.
W stosunku do roku 2008 odnotowano kolejny spadek dochodów tym razem o kwotę  1 727 121,61zł  co stanowi 3,58 %
wykonania z roku 2008. Dochody bieżące zostały w 2009 r. wykonane w 96,47 % tj. na planowane 44 939 470,58 zł
wykonano 43 351 897,00 zł,  zaś  dochody majątkowe na zaplanowane 1 830 874,99 zł  wykonano 3 139 422,49 zł,  co
stanowi 171,47 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto porównanie planu, należności, dochodów wykonanych, należności
pozostałych do zapłaty i skutków udzielonych ulg, zwolnień  i obniżenia dopuszczalnych stawek podatkowych zawierają
sprawozdania Rb 27S – w pełnej szczegółowości i Rb PDP dla podstawowych dochodów podatkowych. 

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się: 

Wśród dochodów własnych można wydzielić  cztery znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w roku 2009 grupy
dochodów: 

Strukturę wykonanych w 2009 roku dochodów przedstawia poniższy diagram:

Analizę  realizacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przeprowadzono w porównaniu
z kwotą dochodów należnych, w celu przeanalizowania przyczyn niewyegzekwowania należności. W tym celu zsumowano
zaległości inne niż  odsetki. Suma tych zaległości wyniosła 4 461 178,13 zł.  Następnie wyodrębniono pozycje klasyfikacji
budżetowej, w których zaległości na koniec 2009 r. przekroczyły 20 000 zł.  We wszystkich pozostałych pozycjach
klasyfikacyjnych łączna kwota zaległości wyniosła na koniec 2009 r. 82 866,74 zł co stanowi 1,86% ogółu nieodsetkowych
zaległości.  

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 

2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75416 „Straż  Miejska”  § 0570
„Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”  na zaplanowane 140 000 zł  wykonano 124 280,45 zł.
Zaległości wyniosły na koniec 2009 r. 45 207 zł.  

3. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”: 

4. Oddzielnego omówienia wymaga kilka pozycji klasyfikacji budżetowej w których odnotowano znaczne odstępstwa
wykonanych dochodów od planu: 

W roku 2009 gmina pozyskała następujące dotacje celowe odpowiednio: 

w podziale na dochody bieżące i majątkowe.  

Szczegółowe zestawienie pozyskanych dotacji według paragrafów klasyfikacji budżetowej:

§ 2008. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 8 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Pozyskane środki przeznaczone były na real izację  programu, którego
beneficjentem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – pozyskana kwota to 256 601,62 zł.  Miasto realizuje jeszcze
programy w Urzędzie Miasta oraz Ognisku Pracy Pozaszkolnej jednak środki na te cele nie wpłynęły do budżetu do końca
2009 roku.  

§ 2009. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 9 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu państwa. Środki zaplanowano i pozyskano na te same zadania co w § 2008. Wielkość dochodów
z tego źródła wyniosła 13 584,79 zł.  

§ 2010. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W paragrafie tym gmina uzyskała łącznie 3 396 236,64 zł
dochodów na realizację zadań z zakresu administracji, pomocy społecznej, utrzymania spisu wyborców oraz zwrotu akcyzy
dla rolników. W tych pozycjach klasyfikacyjnych obowiązuje zasada, że plan dochodów jest ustalony decyzją o przyznaniu
dotacji. Stąd różnice po stronie dochodów między planem a wykonaniem świadczą o tym, że środki przyznane nie zostały
przez nas wykorzystane. Łącznie kwota niewykorzystanej dotacji w omawianym paragrafie w 2009 roku wyniosła
85 849,61zł.  Jak wynika z informacji złożonych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ściśle
uregulowane zasady przyznawania niektórych świadczeń uniemożliwiły wykorzystanie ich w pełnej wysokości.  

§ 2020. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę  na podstawie
porozumień  z organami administracji rządowej. W paragrafie tym uzyskaliśmy dotację  w wysokośc i  56 645,00 zł
odpowiednio na utrzymanie grobów wojennych – 2 000 zł, na realizację programu „Razem bezpieczniej” – 37 418 zł oraz na
program wymiany młodzieżowej z Ukrainą 17 227 zł.  

§ 2030. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
W paragrafie tym sklasyfikowano środki w kwocie 1 239 250,87 zł,  przyznane na zadania z zakresu pomocy społecznej
oraz oświaty i wychowania w tym na pomoc udzielaną  uczniom. W tej grupie dochodów również  zdarzyły się  przypadki
zwrotu niewykorzystanych dotacji, jednak należy podkreślić,  że wszyscy wnioskodawcy po spełnieniu warunków
określonych w ustawie otrzymali należne świadczenia. Na etapie składania wniosku o dotację uwzględniono potencjalnych
beneficjentów tj. np. uczniów, którzy ze względów ekonomicznych mogą  być  stypendystami. Po określeniu warunków
uzyskania pomocy albo nie złożono wniosków, albo wnioski nie spełniały wymogów formalnych i nie było możliwe
przyznanie środków. Łączna kwota niewykorzystanej dotacji w tym paragrafie wyniosła w 2009 roku 111 865,13 zł.  

§ 2039. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
Cyfra 9 oznacza, że chodzi o środki krajowe na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W paragrafie
tym zaplanowano 10 % udział  budżetu państwa w zadania dofinansowane w ramach programów dla których instytucją
zarządzającą  nie jest Marszałek Województwa. Zaplanowana kwota to 38 748,37 zł  nie wykonano żadnych dochodów
z tego źródła. Dotacja ta ma charakter refundacji wcześniej poniesionych przez gminę wydatków. Stąd bardzo trudno jest
precyzyjnie określić kiedy refundacja nastąpi i jakie w związku z tym gmina osiągnie dochody.  

§ 2440. - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację  zadań  bieżących jednostek sektora finansów
publicznych. Z tego źródła pozyskaliśmy w 2009 r. dotację  z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na usuwanie azbestu i realizację programu ograniczenia niskiej emisji. Łącznie dotacje w roku 2009 na wymienione
cele wyniosły 56 594,63 zł.  

§ 2708. 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Cyfra 8 oznacza środki z Unii Europejskiej. W tym
paragrafie sklasyfikowano dochody na realizację  programów dla których instytucją  zarządzającą  nie jest Marszałek
Województwa. Łączna kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 76 538,88 zł.  Wykonanie dochodów z tego źródła znacznie
odbiegło od planu który wynosił 411 293,28 zł.  

§ 6298. - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Zaplanowane środki w kwocie 5 874,99 zł  służyć  miały w ramach
mechanizmu cross-financing’u na jedno z zadań realizowanych w szkołach. Środki do końca roku 2009 nie wpłynęły.  

§ 6320. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W tej pozycji klasyfikacyjnej zaewidencjonowano pozyskane
z budżetu państwa środki w kwocie 20 000 zł w ramach mechanizmu cross-financing’u dla zadania „Razem bezpieczniej”.  

§ 6330. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin). Zaplanowane i wykonane dochody w tym paragrafie wyniosły 300 000 zł  i dotyczyły realizacji
zadania w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.  

Do kategorii środków zewnętrznych należy zaliczyć  również  dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu
terytorialnego. Dochody takie zaliczane są  do dochodów własnych. W tej kategorii traktowanej jako odrębne źródło
dochodów pozyskano odpowiednio jako dochody bieżące kwotę 346 477,12 zł oraz jako dochody majątkowe 300 000 zł.  

B. Po stronie wydatków budżet miasta za rok 2009 wykonano w 92,61 % tj. na planowane 47 512 826,14 zł
wydatkowano 44 003 561,72 zł.  Wydatki budżetu miasta zmalały w stosunku do roku 2008 o 0,40 %. Szczegółowe
zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ponadto
zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaangażowania środków
budżetowych oraz poziomu zobowiązań  stanowi sprawozdanie Rb 28S. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i inne
jednostki budżetowe miasta dzieli się  na wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne). Wydatki majątkowe wykonano
w 93,40 % planu a wydatki bieżące w 92,52 % planu. Uwzględniając powyższy podział,  można przedstawić  zrealizowane
wydatki budżetu za pomocą następującego diagramu:

Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania roku 2008 o 6,19 %, zaś  wydatki majątkowe zmalały o 34,98 %
w porównaniu z wykonanymi w roku 2008 wydatkami majątkowymi.  

Szczegółowy opis wykonania budżetu po stronie wydatków rozpoczniemy od analizy wydatków inwestycyjnych. Po
uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie w trakcie roku plan wydatków majątkowych zamkną ł  się  kwotą
4 922 796,06 zł,  wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 4 598 003,68 zł, różnica wyniosła niespełna 325 tys. zł.
Wydatki inwestycyjne sklasyfikowano w kilku paragrafach klasyfikacji budżetowej: 6050 i 6059 „Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych”  jest to paragraf, w którym klasyfikowane są  przede wszystkim roboty budowlane; 6060, 6068
i 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” tu klasyfikowane są zakupy gotowych środków trwałych
jak również  zakupy gruntów; 6229 i 6300 odpowiednio „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”  oraz „Dotacja
celowa na pomoc finansową  udzielaną  między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”.  

W pierwszej grupie paragrafów plan wykonano w 93,59 % tj. na planowane 2 606 848,26 zł  wykonano 2 439 875,67 zł.
Planu nie wykonano w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

1. Wśród sklasyfikowanych w dziale 600 „Transport i łączność”  w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
zaplanowano kwotę 27 000 zł na zakup i ustawienie trzech wiat przystankowych. Wszystkie wiaty zostały zakupione, jedna
wiata została kompletnie ustawiona, pozostałe dwie ze względu na przedłużającą  się  procedurę  uzgodnieniową  zostaną
ustawione w roku 2010. Wydatkowano w związku z tym jedynie kwotę  17 689,06 zł.  W rozdziale 60016 „Drogi publiczne
gminne” dla 4 zadań:  „Budowa murów oporowych przy ul. K. Przerwy-Tetmajera”, „Modernizacja ul. Strzelców Bytomskich”,
„Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej”  oraz „Modernizacja ul. B. Krzywoustego”  planowany zakres rzeczowy został
zrealizowany. Łącznie na planowane 108 220,04 zł  wydatkowano 103 809,34 zł  co stanowi 95,92 % planu. W rozdziale
60017 „Drogi wewnętrzne”  zaplanowano środki na realizację dwóch zadań:  „Droga przy cmentarzu” i „Modernizacja układu
komunikacyjnego w rejonie budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury”.  Kwoty zaplanowane w roku 2009, to odpowiednio:
497 315 zł  i 236 000 zł,  zaś  wykonanie wyniosło: 373 001,66 zł  i 235 216,75 zł.  Planowany zakres rzeczowy nie został
zrealizowany dla pierwszego z wymienionych zadań – stosowną korektę planu wprowadzono już w budżecie roku 2010.  

2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano dwa zadania: prace
projektowe dla „Budowy budynków mieszkalnych wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. W. Korfantego” oraz realizowaną przez
ZGK „Modernizację  budynków mieszkalnych”.  Plan rzeczowy wykonano, zaś  wydatki zostały wykonane odpowiednio
w 100 % i 97,39 % planu.  

3 .   W   d z i a l e   7 1 0  „Działalnoś ć  usługowa”  rozdz ia le  71035 „Cmentarze”  zaplanowano realizację  zadania
„Zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami do kontenera sanitarnego przy ul. Spokojnej w Rydułtowach”. Plan wykonano
w 100 %.  

4. W dziale 750 „Administracja publiczna”  rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
zaplanowano 40 000 zł na realizację programu „Przezroczysty Urząd”. Wykorzystano 39 650 zł co stanowi 99,13 % planu . 

5. W 100 % rzeczowo i finansowo zrealizowano zadanie „Modernizacja budynku Straży Miejskiej”  sklasyfikowane
w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75416 „Straż Miejska”.  

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 „Przedszkola ” zaplanowano środki w wysokości 59 475 zł na
pierwszy etap prac projektowych nowego przedszkola. Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 100 %.  

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano
9 700 zł  na prace projektowe dla budynków gospodarczych na zapleczu Urzędu Miasta – zakres rzeczowo-finansowy
w pełni wykonano.  

8. Prace projektowe dla „Zagospodarowanie terenu - Biblioteka”  sklasyfikowano w dziale 921 „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92116 „Biblioteki”.  Plan finansowy w tej pozycji wykonano w 90,43 % tj. na planowane
60 000 zł wydatkowano 54 255,99 zł  

9. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
wydatkowano zaplanowaną  kwotę  11 712 zł  na dokończenie prac projektowych w związku z adaptacją  byłego basenu
krytego na potrzeby Rydułtowskiego Centrum Kultury.  

10. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano środki na realizację trzech
zadań:  „Moje boisko - Orlik 2012 – II”,  „Przebudowa boiska przy SP nr 1” oraz „Rewitalizacja - budowa basenu krytego”.
Pierwsze z wymienionych zadań  to wykonane roboty budowlane, pozostałe nakłady przeznaczone były na prace
dokumentacyjne. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany zaś poniesione wydatki to odpowiednio: 915 335,58 zł,
6 112 zł i 50 766,63 zł.  

11. W tym samym dziale klasyfikacji budżetowej 926 „Kultura fizyczna i sport”  w rozdziale 92695 „Pozostała
działalność”  zaplanowano nakłady na utworzenie placu zabaw na osiedlu Karola oraz na prace projektowe w ramach
zadania „Tereny rekreacyjne ul. Mickiewicza”.  Środki zaplanowane to odpowiednio: 20 500 zł  i 88 570 zł. Zakres rzeczowy
został zrealizowany zaś wydatki wyniosły odpowiednio: 18 541,26 zł i 88 366 zł.  

W drugiej grupie wydatków - zakupy inwestycyjne na zaplanowane 664 984,20 zł  wydatkowano 507 191,41 zł,  co
stanowi 76,27 % planu. Niewykonano planu przede wszystkim w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005
„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  gdzie zaplanowano środki  na zakup gruntów w kwocie 291 300 zł
a wydatkowano 190 168,58 zł. Nie doszło w ubiegłym roku do zakupu gruntów od PKP. Środki na ten cel były zaplanowane,
jednak umowy dotąd nie podpisano. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)”  na zaplanowane 77 000 zł  na zakupy sprzętu i komputeryzację  Urzędu wykorzystano 47 322,34 zł.
Zakres rzeczowy zaplanowanych zakupów zrealizowano, jednak sprzęt o wartości jednostkowej poniżej 3 500 zł zaliczany
jest do pozostały c h  środków trwałych a więc wydatek nie jest wydatkiem majątkowym. W dziale 801 „Oświata
i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” nie dokonano zakupu kserokopiarki w ramach programu realizowanego
ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.  

Ostatnią  grupą  wydatków majątkowych są  dotacje inwestycyjne. W budżecie roku 2009 zaplanowano trzy dotacje
inwestycyjne: 

Wszystkie dotacje inwestycyjne przekazano w planowanej wysokości.  

Analizę wykonania wydatków bieżących przeprowadzono według rodzaju prowadzonej działalności. Rodzaj działalności
według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD uwzględniony został  w klasyfikacji budżetowej, konkretnie w działach tej
klasyfikacji. Aby obrazowo przedstawić porównanie wielkości nakładów według rodzajów prowadzonej działalności dokonano
wzorem lat ubiegłych pewnego pogrupowania wydatków bieżących.  

Wydzielono spośród wszystkich wydatków bieżących wydatki związane z edukacją  tj. sklasyfikowane w działach
801 „Oświata i wychowanie”,  803 „Szkolnictwo wyższe”  i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”,  wydatki te wykonano
w roku 2009 na łączną kwotę 16 436 773,77 zł,  co stanowiło 96,81 % kwoty zaplanowanej. Wydatki te wzrosły w stosunku
do wykonania z roku 2008 o 2,12 %.  

Drugą  grupę  stanowią  wydatki związane z technicznym utrzymaniem infrastruktury komunalnej. Zaliczono tu wydatki
sklasyfikowane w działach 600 „Transport”,  700 „Gospodarka mieszkaniowa”  i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska”,  wykonano je na kwotę 6 701 540,30 zł tj. w 93,27 % w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano
wzrost o 17,73 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.  

Kolejna grupa wydatków, to te sklasyfikowane w dziale 852 „Pomoc społeczna”,  wykonanie tych wydatków bieżących
wyniosło 6 734 872,74 zł  co stanowiło 87,63 % planu. W tej pozycji również  odnotowano wzrost w stosunku do roku
poprzedniego o 4,58 %.  

W grupie wydatków administracyjnych ujęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna”. W tej grupie
wydatków bieżących - wykonanych na kwotę 6 065 594,22 zł - plan wykonano w 93,53 %. Tu również odnotowano przyrost
wydatków o 5,26 % w stosunku do wykonania w roku poprzednim.  

Kolejną  grupą  wydatków są  nakłady poniesione na ochronę  zdrowia, kulturę  i sport. Do tej grupy zaliczono wydatki
sklasyfikowane w działach 851 „Ochrona zdrowia”,  921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  oraz 926 „Kultura
fizyczna i sport”.  Omawiane wydatki wykonano na łączną  kwotę  1 920 817,69 zł  tj. w 92,92 % w stosunku do planu.
Również w tej grupie wydatków odnotowano przyrost w stosunku do roku 2008 o 6,92 %.  

Pozostałe wydatki wykonane w roku 2009 na łączną kwotę 1 545 959,32 zł stanowią niespełna 3,92 % ogółu wydatków
bieżących, wykonanie wyniosło tu 70,63 % planu rocznego wydatki te nazwano Inne wydatki bieżące. Tak niskie wykonanie
w tej grupie wydatków wynika z ich specyfiki. Klasyfikowane są  tu rezerwy budżetowe, które niezależnie od stopnia
wykorzystania nigdy nie wykazują  wykonania oraz odsetki od kredytów i pożyczek, których wykonanie było znacznie
niższe od planowanego ze względu na korzystanie z preferencyjnych kredytów i pożyczek o stopach odsetek niższych od
rynkowych. Wydatki te, podobnie jak wszystkie wyżej omówione, również  wzrosły w stosunku do roku poprzedniego,
współczynnik wzrostu wyniósł  17,06 %. W grupie tych wydatków znajdują  się  wydatki związane z bezpieczeństwem
publicznym i ochroną  przeciwpożarową.  W roku 2009 zwiększyła się  iloś ć  zadań  realizowanych przez Straż  Miejską.
Realizowaliśmy wspomniany już  program „Razem bezpieczniej”  oraz w związku z zakupem w 2008 roku fotoradaru
zwiększono zatrudnienie w Straży Miejskiej i wzrosły również inne wydatki bieżące (ubezpieczenie samochodu, paliwo).

Część wydatków bieżących została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego, funduszy celowych oraz środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, subwencja oświatowa
w całości została wykorzystana na finansowanie zadań edukacyjnych, część wydatków zgodnie z obowiązującym prawem
została sfinansowana z innych środków celowych takich jak opłaty za koncesje alkoholowe czy zwrot z innych gmin
środków wypłaconych w formie dotacji do przedszkoli niepublicznych. Zmniejszając poniesione w roku 2009 nakłady
bieżące o te właśnie wielkości możemy przekonać  się ile gmina przeznaczyła własnych środków na poszczególne rodzaje
zadań. Tę skorygowaną strukturę wydatków przedstawia diagram:

W roku 2009 z budżetu gminy przekazano w formie dotacji na realizację  zadań  bieżących różnym podmiotom środki
finansowe na łączną  kwotę  3 514 517,77 zł.  Kwoty 627 555 zł  i 375 131 zł  przekazano w formie dotacji podmiotowych
funkcjonującym jako samorządowe instytucje kultury odpowiednio Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy i Rydułtowskiemu
Centrum Kultury.  

Dla przedszkoli i szkół niepublicznych kwotę dotacji ustala się w oparciu o kwotę wydatków ponoszonych w placówkach
publicznych. Łączna kwota przekazanych i rozliczonych dotacji dla niepublicznych placówek wyniosła w 2009 roku
595 322,25 zł, zaś kwota przekazana gminie, która dotacji udzielała innej niepublicznej placówce wyniosła 1 411,80 zł.  

W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację  na
łączną kwotę 22 000 zł.  

Zgodnie z przepisami przekazano Izbie Rolniczej odpis 2 % z podatku rolnego w wysokości 3 215,65 zł.  

Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z przyjętymi w poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na
łączną kwotę 955 282,48 zł.  

Stowarzyszeniom oraz innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na
realizację  zadań  w zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu, edukacyjnej opieki wychowawczej,
ochrony zdrowia, w tym w ramach realizowanego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na ochronę
środowiska na łączną  kwotę  923 042,08 zł,  w tym 480 574,78 jako dotacja dla osób fizycznych w ramach realizowanego
programu ochrony powietrza. Zasady przyznawania dotacji w roku 2009 określone były w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. nr 193 poz. 1891) oraz w uchwałach Rady Miasta Rydułtowy. Zestawienie przyznanych i rozliczonych dotacji
przedstawia poniższa tabela.

Rozliczenie dotacji beneficjent kieruje do Urzędu Miasta, do komórki organizacyjnej określonej w umowie. W przypadku,
gdy dotacja uruchamiana jest w ratach – uruchomienie kolejnej raty poprzedza się rozliczeniem poprzedniej.  

C. Jako wydatki budżetu miasta jednak wyodrębnione zarówno na etapie planowania jak i wykonania należy zaliczyć
zadania zlecone i inne realizowane przez gminę na podstawie ustaw (§ 2010 – dochodów). Wielkość pozyskanych na ten
cel dotacji i zrealizowanych wydatków (kwoty te są sobie równe, ponieważ  niewykorzystane dotacje podlegają zwrotowi co
powoduje zmniejszenie uzyskanych dotacji) omówiono w pierwszej części niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowe
rozliczenie dotacji i wydatków nimi sfinansowanych zawiera sprawozdanie Rb – 50.  
W związku z realizacją  zadań  zleconych osiągnięto 154 390,42 zł  dochodów, z których zgodnie z obowiązującymi
przepisami 107 658,12 zł  odprowadzono do budżetu państwa a kwota 46 732,30 zł stanowiła dochód jednostek samorządu
terytorialnego z czego 40 977,47 zł  stanowiło dochód naszej gminy. Szczegółowe rozliczenie dochodów zawiera
sprawozdanie Rb 27ZZ.  
Jako zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją  rządową  realizowano w roku 2009 trzy zadania:
utrzymanie grobów wojennych za kwotę 2 000 zł  (§ 2020 – dochodów), Program „Razem bezpieczniej” z dotacją z budżetu
państwa na kwotę  37 418 zł  oraz program wymiany młodzieżowej z Ukrainą  z dotacją  z budżetu państwa na kwotę
17 227 zł. Wszystkie zadania zostały w pełni zrealizowane.  
Miasto Rydułtowy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowało kilka zadań.  Wspólnie
z gminami Gaszowice i Jejkowice utrzymywana była rydułtowska Straż  Miasta. W porozumieniu ze Starostą  Powiatu
Wodzisławskiego realizowane było zadanie z zakresu Obrony Cywilnej oraz Miasto prowadziło dwie placówki wychowania
pozaszkolnego (§ 2320 – dochodów). Zadania te zostały w 100 % zrealizowane.  

D. Budżet w 2009 r. zamkną ł  się  nadwyżką  w kwocie 2 487 757,77 zł  mimo iż  planowany był  deficyt w wysokości
742 480,57 zł.  Na zmniejszenie deficytu znaczący wpływ miał  wysoki poziom wykonania dochodów (wykonano 99,40 %
planu) oraz wyżej omówione nie wykonanie niektórych pozycji po stronie wydatków budżetu – wydatki wykonano w 92,89 %
w stosunku do planu. Szczegółowe dane na ten temat zawarto w sprawozdaniu Rb NDS. 

W roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł  rat kredytów i pożyczek. Ponieważ  budżet zamknął się  nadwyżką  (dochody
pokryły wszystkie dokonane wydatki) spłaty rat należy uznać za pokryte tą właśnie nadwyżką.  

Pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na kwotę  480 574,78 zł  zwiększy stan wolnych środków do wykorzystania
w kolejnych latach. Ponieważ  wolne środki według stanu na dzień  1 stycznia 2009 r. wynosiły 4 685 615,15 zł  więc
uwzględniając niewykorzystaną nadwyżkę oraz zaciągniętą pożyczkę stan wolnych środków na koniec roku 2009 wyniesie
5 424 781,57 zł.  

E. Na stan zobowiązań  miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek odnotowany na dzień 31 grudnia 2009 r. –
wykazany w sprawozdaniu Rb Z - wpływ mają  zarówno kredyty i pożyczki zaciągnięte przed rokiem 2009 jak i pożyczka
jaką miasto zaciągnęło na finansowanie wydatków bieżących – Program ograniczenia niskiej emisji w roku 2009. 

Do kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2009 r. należą następujące pozycje: 
1. W roku 2005 na zadanie „Modernizacja ul. Leona w Rydułtowach”  zaciągnięto kredyt preferencyjny dla gmin

górniczych w wysokości 560 197,09 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych spłat stan zobowiązań  na
31 grudnia 2009 r. wyniósł 80 223,51 zł. Spłatę założono do roku 2010.  

2. Również  w roku 2005 na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. Bohaterów Warszawy z ul. M. Strzody”  zaciągnięto
kredyt preferencyjny dla gmin górniczych w wysokości 1 035 913,23 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych
spłat stan zobowiązań na koniec roku wyniósł 152 856,01 zł. Spłatę również założono do 2010 r.  

3. Dla zadania „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw” zaciągnięto w 2005 roku kredyt ze środków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt rozliczany jest w EURO. Dotąd spłacone raty oraz występujące różnice
kursowe spowodowały, że stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 1 359 371,42 zł. Do 2012 roku
przewidziano spłatę tego kredytu.  

4. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto pożyczkę na realizację zadania
„Modernizacja oczyszczali ścieków”.  Pierwsza transza uruchomiona była w 2005 r. Spłata zakończy w 2016 r. Stan
zobowiązań z tytułu tej pożyczki na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 1 912 503 zł.  

5. Kredyt na finansowanie robót dodatkowych na zadaniu: „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw”
zaciągnięto w 2007 r. w wysokości 1 000 000 zł  spłatę zaplanowano do 2012 r. Stan na koniec roku 2009 wyniósł 600 000
zł.  

6. Kredyt na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2” w wysokości 490 000 zł również zaciągnięto
w 2007 roku. Spłatę zaplanowano na do 2012 roku. Stan zadłużenia na koniec 2009 r. wyniósł 392 000 zł.  

7. Również  w 2007 r. zaciągnięto kredyt na finansowanie „Adaptacji budynku po Szkole Podstawowej nr 4 na potrzeby
Biblioteki i placówek wychowania pozaszkolnego”  w wysokości 1 991 805 zł.  Stan zadłużenia to 1 195 083 zł.  Spłatę
zaplanowano do 2017 roku.  

8. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Strefa rozwoju
MŚP w rejonie ul. M. Strzody” zaciągnięto w latach 2007 – 2008 pożyczkę w kwocie 1 519 491 zł. Spłatę zaplanowano do
2017 r. Stan zobowiązań z tego tytułu wyniósł 1 345 834 zł.  

9. Również  z WFOŚiGW w 2007 r. zaciągnięto pożyczkę  na prace termomodernizacyjne przy adaptacji budynku po
Szkole Podstawowej nr 4 na kwotę 284 067,84 zł. Spłatę zaplanowano do 2017 roku. Stan zobowiązań to 252 503,84 zł.  

10. Na prace remontowe przy termomodernizacji Gimnazjum nr 2 zaciągnięto w 2007 r. pożyczkę  z WFOŚiGW na
kwotę 680 589 zł. Stan zadłużenia z tego tytułu wyniósł 604 969 zł. Spłatę również zaplanowano do 2017 r.  

11. 11. Pożyczkę z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji zaciągnięto odpowiednio w roku 2007,
2008 i 2009 na kwotę 1 291 094,65 zł, 527 929,16 zł i 480 574,78 zł. Spłata zakończy się odpowiednio w 2017, 2018 i 2019
roku. Stan zobowiązań z tych tytułów na koniec 2009 roku wynosił odpowiednio 1 115 648 zł, 513 648 zł i 480 574,78 zł.  

12. W roku 2008 zaciągnięto z WFOŚiGW trzy pożyczki na termomodernizację  przedszkoli nr 2, 3 i 4. Wysokość
pożyczek wynosiła odpowiednio 125 958 zł,  328 695 zł  i 142 639 zł.  Spłaty rozpoczną się od roku 2010 i zakończą w roku
2018.  

Reasumując stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych do końca 2009 roku kredytów i pożyczek wyniósł 10 602 506,56 zł.
Uwzględniając zrealizowane w 2009 roku dochody na kwotę 46 491 319,49 zł wskaźnik stanu zadłużenia wyniósł na koniec
2009 roku 22,81 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %). Jak już  wspomniano w roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł rat
kredytów i pożyczek. Uwzględniając zapłacone bankom i WFOŚiGW odsetki na łączną  sumę  407 075,16 zł  wskaźnik
spłaty wyniósł w 2009 roku 5,67 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %).  

F. Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały w roku 2009 rachunek dochodów własnych oraz zestawienie
osiągniętych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

W jednostkach, w których wydatki przewyższyły dochody wykorzystano część środków jakie pozostały z roku 2008,
natomiast w jednostkach w których dochody przewyższyły wydatki różnica zwiększyła stan środków, które będą  mogły
zostać  wykorzystane w kolejnych latach. Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów własnych oraz wydatków nimi
sfinansowanych wyżej wymienione jednostek złożyły w formie sprawozdania Rb 34.  

G. Załącznikiem do budżetu miasta był  również  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Według sprawozdania Rb 33 na zaplanowane 180 000 zł  przychodów wykonano 167 663,87 zł,
z zaplanowanych 513 500 zł  wydatków wykonano 232 699,46 zł.  Stan środków pieniężnych GFOŚiGW na koniec roku
wyniósł  509 574,34 zł.  GFOŚiGW jest funduszem celowym który został  zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2010 r. a stan
środków stał się dochodem budżetu w roku 2010.  

H. Do niniejszego sprawozdania dołącza się  jako za łącznik nr 3 sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy oraz Rydułtowskiego Centrum Kultury funkcjonujących jako samorządowe instytucje
kultury.  

- dochody własne zrealizowane na kwotę 31 579 454,06zł,
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 10,31 %,  

- subwencje na łączną sumę 9 496 513,00zł, 
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,56 %,

- dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych, oraz bezzwrotnej pomocy zagranicznej na kwotę
5 415 352,43 zł, 
zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 48,04 %.  

- dochody z podatków, w tej grupie wykonano w 2009 roku dochody na łączną kwotę: 10 393 542,23 zł;

- dochody z opłat wykonane na kwotę 2 638 514,12 zł;

- udziały w podatkach dochodowych 11 871 053,75 zł;

- dochody majątkowe z mienia komunalnego 2 519 422,49 zł.

1) rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  §   0470  „Wpływy z opłat  za  zarząd ,  użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości”  zaplanowano dochody w kwocie 114 700 zł,  wykonano dochody na łączną
kwotę 123 946,58 zł  jednak zarejestrowane na koniec 2009 roku zaleg łości wyniosły 20 277,66 zł. Na powyższą kwotę
składa się  wiele zaległości o niewielkiej nominalnej wartości. Mimo prowadzonych działań  (upomnienia, kierowanie
spraw do sądu) pewnej części zaległości nie udało się wyegzekwować; 

2) rozdziale 70095 „Pozostała działalność”  § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze”  na planowane 549 400 zł,  wykonano 529 220,33 zł.  Odnotowane zaległości
wyniosły na koniec 2009 roku 532 213,46 zł.  W tej pozycji sklasyfikowane są  dochody z czynszów za mieszkania
komunalne oraz lokale użytkowe. Większoś ć  starych zaległości po wyroku sądowym skierowanych zostało do
egzekucji komorniczej. Mimo to utrzymuje się wysoki stan zaległości z tego tytułu. 

1) W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”  §   0350  „Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” na planowane 20 000 zł  wykonano 14 628,08 zł.
Zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy wyniosły 38 991,89 zł. 

2) W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”  § 0310 „Podatek od nieruchomości”  na
planowane 6 180 000,00 zł,  wykonano 7 152 304,70 zł.  Ponadto w tej pozycji klasyfikacji budżetowej część dochodów
została wyegzekwowana w drodze potrąceń  (4 350,27 zł)  jednak na koniec roku 2009 odnotowano zaleg łości
podatników na kwotę 2 898 669,55 zł.  W tej grupie jest kilku podatników od których wyegzekwowanie zobowiązań jest
bardzo trudne a ponadto toczące się postępowanie w sprawie podatku od podziemnych wyrobisk górniczych znacznie
podwyższa stan odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

3) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
210 000 zł  wykonano 112 489,20 zł co stanowi zaledwie 53,57 % planu. W tej pozycji klasyfikacji odnotowano znaczne
zaległości  na łączną  kwotę  137 039,20 zł.  Mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie udaje się  trwale
zmniejszyć odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

4) W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 „Podatek od nieruchomości”
na planowane 2 040 000 zł,  wykonano 2 125 070,55 zł  tj. 104,17 % planu rocznego. Znaczne, bo wynoszące
487 973,02 zł,  zaległości wynikają z faktu, iż  mimo podjętych działań egzekucyjnych są one często mało skuteczne.
Na co wpływ mają  przede wszystkim nie uporządkowany stan prawny nieruchomości oraz duża grupa podatników
zaliczana do sfery ubóstwa lub społecznego niedostosowania. 

5) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
135 000 zł wykonano 157 826,76 zł co stanowi 116,91 %. Zaległości wyniosły na koniec roku 217 939,61 zł. W podatku
od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych konieczne będzie podjęcie skuteczniejszych
metod egzekucji. 

1) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0770 „Wpłaty
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”  na planowane
1 200 000 zł  uzyskano dochody w kwocie 2 494 519,30 zł.  Taki wynik był  konsekwencją  dokonanej w grudniu
korzystnej sprzedaży nieruchomości położonej w rejonie ulic gen. J. Bema i Raciborskiej. 

2) W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw”  § 0510 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego”  zaplanowano
dochody łącznie na kwotę 2 470 000 zł.  Wykonane dochody wyniosły 1 765 500,97zł.  Dochody z tego źródła zmalały
w stosunku do roku poprzedniego o ponad 600 000 zł. Pokazuje to jak niekorzystne dla gmin było zerwanie powiązania
wysokośc i  o płaty eksploatacyjnej z ceną  węgla. Spółk a  węglowa znacząco podwyższyła ceny wszystkich
asortymentów węgla a dochody z opłaty eksploatacyjnej spadają. 

3) W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0010 „Podatek dochodowy od
osób fizycznych” na planowane 13 139 555,00zł  wykonano jedynie 11 216 296 zł. Wzorem lat poprzednich uchwalono
dochody z tego źródła na poziomie nieco wyższym od informacji z Ministerstwa Finansów niestety dochody wykonane
okazały się o ponad 2 mln niższe niż przed rokiem, a nawet o ponad 1 mln niższe niż dwa lata temu. 

4) W tym samym rozdziale w § 0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” zaplanowano dochody w kwocie 200 000 zł
a wykonano 654 757,75 zł.  Precyzyjne zaplanowanie dochodów z tego źródła jest bardzo trudne. Udział w tym podatku
otrzymujemy z wielu Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju. 

1) z budżetu państwa,

2) z funduszy celowych,

3) jako dotacja rozwojowa i środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (środki te łącznie traktowano jako odrębne źródło
dochodów) 

1) w dziale 600 „Transport i łączność”  rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”  § 6300 „Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych”  zaplanowano 50 000 zł  na dofinansowanie budowy chodników przy ul. Piecowskiej i R.
Traugutta; 

2) w  d z i a l e  7 5 4  „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75411 „Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej” § 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zaplanowano 17 000 zł na
wydatki inwestycyjne w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Rydułtowach; 

3) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
§ 6229 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zaplanowano dotację celową dla funkcjonującego jako
samorządowa instytucja kul tury Rydułtowskiego Centrum Kul tury środki w wysokośc i   1   583   963 , 60   zł
z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego w realizowanej przez RCK inwestycji współfinansowanej ze
środków Unii Europejskiej. 

Załącznik nr 1 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Wykonanie dochodów 
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Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
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Wykonanie wydatków 

Załącznik nr 3A 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
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Zalacznik3A.pdf

Miejska Biblioteka Publiczna 

Załącznik nr 3B 
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SPRAWOZDANIE  

BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY  

z dnia 15 marca 2010 r. 

z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2009
 

Zgodnie z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późniejszą zmianą) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ma zastosowanie do sprawozdań  z wykonania budżetów jednostek samorządu
terytorialnego za rok 2009. Stąd w oparciu o art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok
2009. 

A. Po stronie dochodów po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku zaplanowano ogółem 46 770 345,57 zł (plan
w trakcie roku zmniejszono o kwotę 1 389 628,18 zł). Wykonano plan w 99,40 % tj. wykonano 46 491 319,49 zł dochodów.
W stosunku do roku 2008 odnotowano kolejny spadek dochodów tym razem o kwotę  1 727 121,61zł  co stanowi 3,58 %
wykonania z roku 2008. Dochody bieżące zostały w 2009 r. wykonane w 96,47 % tj. na planowane 44 939 470,58 zł
wykonano 43 351 897,00 zł,  zaś  dochody majątkowe na zaplanowane 1 830 874,99 zł  wykonano 3 139 422,49 zł,  co
stanowi 171,47 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto porównanie planu, należności, dochodów wykonanych, należności
pozostałych do zapłaty i skutków udzielonych ulg, zwolnień  i obniżenia dopuszczalnych stawek podatkowych zawierają
sprawozdania Rb 27S – w pełnej szczegółowości i Rb PDP dla podstawowych dochodów podatkowych. 

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się: 

Wśród dochodów własnych można wydzielić  cztery znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w roku 2009 grupy
dochodów: 

Strukturę wykonanych w 2009 roku dochodów przedstawia poniższy diagram:

Analizę  realizacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przeprowadzono w porównaniu
z kwotą dochodów należnych, w celu przeanalizowania przyczyn niewyegzekwowania należności. W tym celu zsumowano
zaległości inne niż  odsetki. Suma tych zaległości wyniosła 4 461 178,13 zł.  Następnie wyodrębniono pozycje klasyfikacji
budżetowej, w których zaległości na koniec 2009 r. przekroczyły 20 000 zł.  We wszystkich pozostałych pozycjach
klasyfikacyjnych łączna kwota zaległości wyniosła na koniec 2009 r. 82 866,74 zł co stanowi 1,86% ogółu nieodsetkowych
zaległości.  

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 

2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75416 „Straż  Miejska”  § 0570
„Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”  na zaplanowane 140 000 zł  wykonano 124 280,45 zł.
Zaległości wyniosły na koniec 2009 r. 45 207 zł.  

3. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”: 

4. Oddzielnego omówienia wymaga kilka pozycji klasyfikacji budżetowej w których odnotowano znaczne odstępstwa
wykonanych dochodów od planu: 

W roku 2009 gmina pozyskała następujące dotacje celowe odpowiednio: 

w podziale na dochody bieżące i majątkowe.  

Szczegółowe zestawienie pozyskanych dotacji według paragrafów klasyfikacji budżetowej:

§ 2008. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 8 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Pozyskane środki przeznaczone były na real izację  programu, którego
beneficjentem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – pozyskana kwota to 256 601,62 zł.  Miasto realizuje jeszcze
programy w Urzędzie Miasta oraz Ognisku Pracy Pozaszkolnej jednak środki na te cele nie wpłynęły do budżetu do końca
2009 roku.  

§ 2009. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 9 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu państwa. Środki zaplanowano i pozyskano na te same zadania co w § 2008. Wielkość dochodów
z tego źródła wyniosła 13 584,79 zł.  

§ 2010. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W paragrafie tym gmina uzyskała łącznie 3 396 236,64 zł
dochodów na realizację zadań z zakresu administracji, pomocy społecznej, utrzymania spisu wyborców oraz zwrotu akcyzy
dla rolników. W tych pozycjach klasyfikacyjnych obowiązuje zasada, że plan dochodów jest ustalony decyzją o przyznaniu
dotacji. Stąd różnice po stronie dochodów między planem a wykonaniem świadczą o tym, że środki przyznane nie zostały
przez nas wykorzystane. Łącznie kwota niewykorzystanej dotacji w omawianym paragrafie w 2009 roku wyniosła
85 849,61zł.  Jak wynika z informacji złożonych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ściśle
uregulowane zasady przyznawania niektórych świadczeń uniemożliwiły wykorzystanie ich w pełnej wysokości.  

§ 2020. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę  na podstawie
porozumień  z organami administracji rządowej. W paragrafie tym uzyskaliśmy dotację  w wysokośc i  56 645,00 zł
odpowiednio na utrzymanie grobów wojennych – 2 000 zł, na realizację programu „Razem bezpieczniej” – 37 418 zł oraz na
program wymiany młodzieżowej z Ukrainą 17 227 zł.  

§ 2030. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
W paragrafie tym sklasyfikowano środki w kwocie 1 239 250,87 zł,  przyznane na zadania z zakresu pomocy społecznej
oraz oświaty i wychowania w tym na pomoc udzielaną  uczniom. W tej grupie dochodów również  zdarzyły się  przypadki
zwrotu niewykorzystanych dotacji, jednak należy podkreślić,  że wszyscy wnioskodawcy po spełnieniu warunków
określonych w ustawie otrzymali należne świadczenia. Na etapie składania wniosku o dotację uwzględniono potencjalnych
beneficjentów tj. np. uczniów, którzy ze względów ekonomicznych mogą  być  stypendystami. Po określeniu warunków
uzyskania pomocy albo nie złożono wniosków, albo wnioski nie spełniały wymogów formalnych i nie było możliwe
przyznanie środków. Łączna kwota niewykorzystanej dotacji w tym paragrafie wyniosła w 2009 roku 111 865,13 zł.  

§ 2039. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
Cyfra 9 oznacza, że chodzi o środki krajowe na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W paragrafie
tym zaplanowano 10 % udział  budżetu państwa w zadania dofinansowane w ramach programów dla których instytucją
zarządzającą  nie jest Marszałek Województwa. Zaplanowana kwota to 38 748,37 zł  nie wykonano żadnych dochodów
z tego źródła. Dotacja ta ma charakter refundacji wcześniej poniesionych przez gminę wydatków. Stąd bardzo trudno jest
precyzyjnie określić kiedy refundacja nastąpi i jakie w związku z tym gmina osiągnie dochody.  

§ 2440. - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację  zadań  bieżących jednostek sektora finansów
publicznych. Z tego źródła pozyskaliśmy w 2009 r. dotację  z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na usuwanie azbestu i realizację programu ograniczenia niskiej emisji. Łącznie dotacje w roku 2009 na wymienione
cele wyniosły 56 594,63 zł.  

§ 2708. 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Cyfra 8 oznacza środki z Unii Europejskiej. W tym
paragrafie sklasyfikowano dochody na realizację  programów dla których instytucją  zarządzającą  nie jest Marszałek
Województwa. Łączna kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 76 538,88 zł.  Wykonanie dochodów z tego źródła znacznie
odbiegło od planu który wynosił 411 293,28 zł.  

§ 6298. - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Zaplanowane środki w kwocie 5 874,99 zł  służyć  miały w ramach
mechanizmu cross-financing’u na jedno z zadań realizowanych w szkołach. Środki do końca roku 2009 nie wpłynęły.  

§ 6320. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W tej pozycji klasyfikacyjnej zaewidencjonowano pozyskane
z budżetu państwa środki w kwocie 20 000 zł w ramach mechanizmu cross-financing’u dla zadania „Razem bezpieczniej”.  

§ 6330. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin). Zaplanowane i wykonane dochody w tym paragrafie wyniosły 300 000 zł  i dotyczyły realizacji
zadania w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.  

Do kategorii środków zewnętrznych należy zaliczyć  również  dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu
terytorialnego. Dochody takie zaliczane są  do dochodów własnych. W tej kategorii traktowanej jako odrębne źródło
dochodów pozyskano odpowiednio jako dochody bieżące kwotę 346 477,12 zł oraz jako dochody majątkowe 300 000 zł.  

B. Po stronie wydatków budżet miasta za rok 2009 wykonano w 92,61 % tj. na planowane 47 512 826,14 zł
wydatkowano 44 003 561,72 zł.  Wydatki budżetu miasta zmalały w stosunku do roku 2008 o 0,40 %. Szczegółowe
zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ponadto
zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaangażowania środków
budżetowych oraz poziomu zobowiązań  stanowi sprawozdanie Rb 28S. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i inne
jednostki budżetowe miasta dzieli się  na wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne). Wydatki majątkowe wykonano
w 93,40 % planu a wydatki bieżące w 92,52 % planu. Uwzględniając powyższy podział,  można przedstawić  zrealizowane
wydatki budżetu za pomocą następującego diagramu:

Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania roku 2008 o 6,19 %, zaś  wydatki majątkowe zmalały o 34,98 %
w porównaniu z wykonanymi w roku 2008 wydatkami majątkowymi.  

Szczegółowy opis wykonania budżetu po stronie wydatków rozpoczniemy od analizy wydatków inwestycyjnych. Po
uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie w trakcie roku plan wydatków majątkowych zamkną ł  się  kwotą
4 922 796,06 zł,  wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 4 598 003,68 zł, różnica wyniosła niespełna 325 tys. zł.
Wydatki inwestycyjne sklasyfikowano w kilku paragrafach klasyfikacji budżetowej: 6050 i 6059 „Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych”  jest to paragraf, w którym klasyfikowane są  przede wszystkim roboty budowlane; 6060, 6068
i 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” tu klasyfikowane są zakupy gotowych środków trwałych
jak również  zakupy gruntów; 6229 i 6300 odpowiednio „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”  oraz „Dotacja
celowa na pomoc finansową  udzielaną  między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”.  

W pierwszej grupie paragrafów plan wykonano w 93,59 % tj. na planowane 2 606 848,26 zł  wykonano 2 439 875,67 zł.
Planu nie wykonano w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

1. Wśród sklasyfikowanych w dziale 600 „Transport i łączność”  w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
zaplanowano kwotę 27 000 zł na zakup i ustawienie trzech wiat przystankowych. Wszystkie wiaty zostały zakupione, jedna
wiata została kompletnie ustawiona, pozostałe dwie ze względu na przedłużającą  się  procedurę  uzgodnieniową  zostaną
ustawione w roku 2010. Wydatkowano w związku z tym jedynie kwotę  17 689,06 zł.  W rozdziale 60016 „Drogi publiczne
gminne” dla 4 zadań:  „Budowa murów oporowych przy ul. K. Przerwy-Tetmajera”, „Modernizacja ul. Strzelców Bytomskich”,
„Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej”  oraz „Modernizacja ul. B. Krzywoustego”  planowany zakres rzeczowy został
zrealizowany. Łącznie na planowane 108 220,04 zł  wydatkowano 103 809,34 zł  co stanowi 95,92 % planu. W rozdziale
60017 „Drogi wewnętrzne”  zaplanowano środki na realizację dwóch zadań:  „Droga przy cmentarzu” i „Modernizacja układu
komunikacyjnego w rejonie budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury”.  Kwoty zaplanowane w roku 2009, to odpowiednio:
497 315 zł  i 236 000 zł,  zaś  wykonanie wyniosło: 373 001,66 zł  i 235 216,75 zł.  Planowany zakres rzeczowy nie został
zrealizowany dla pierwszego z wymienionych zadań – stosowną korektę planu wprowadzono już w budżecie roku 2010.  

2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano dwa zadania: prace
projektowe dla „Budowy budynków mieszkalnych wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. W. Korfantego” oraz realizowaną przez
ZGK „Modernizację  budynków mieszkalnych”.  Plan rzeczowy wykonano, zaś  wydatki zostały wykonane odpowiednio
w 100 % i 97,39 % planu.  

3 .   W   d z i a l e   7 1 0  „Działalnoś ć  usługowa”  rozdz ia le  71035 „Cmentarze”  zaplanowano realizację  zadania
„Zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami do kontenera sanitarnego przy ul. Spokojnej w Rydułtowach”. Plan wykonano
w 100 %.  

4. W dziale 750 „Administracja publiczna”  rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
zaplanowano 40 000 zł na realizację programu „Przezroczysty Urząd”. Wykorzystano 39 650 zł co stanowi 99,13 % planu . 

5. W 100 % rzeczowo i finansowo zrealizowano zadanie „Modernizacja budynku Straży Miejskiej”  sklasyfikowane
w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75416 „Straż Miejska”.  

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 „Przedszkola ” zaplanowano środki w wysokości 59 475 zł na
pierwszy etap prac projektowych nowego przedszkola. Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 100 %.  

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano
9 700 zł  na prace projektowe dla budynków gospodarczych na zapleczu Urzędu Miasta – zakres rzeczowo-finansowy
w pełni wykonano.  

8. Prace projektowe dla „Zagospodarowanie terenu - Biblioteka”  sklasyfikowano w dziale 921 „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92116 „Biblioteki”.  Plan finansowy w tej pozycji wykonano w 90,43 % tj. na planowane
60 000 zł wydatkowano 54 255,99 zł  

9. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
wydatkowano zaplanowaną  kwotę  11 712 zł  na dokończenie prac projektowych w związku z adaptacją  byłego basenu
krytego na potrzeby Rydułtowskiego Centrum Kultury.  

10. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano środki na realizację trzech
zadań:  „Moje boisko - Orlik 2012 – II”,  „Przebudowa boiska przy SP nr 1” oraz „Rewitalizacja - budowa basenu krytego”.
Pierwsze z wymienionych zadań  to wykonane roboty budowlane, pozostałe nakłady przeznaczone były na prace
dokumentacyjne. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany zaś poniesione wydatki to odpowiednio: 915 335,58 zł,
6 112 zł i 50 766,63 zł.  

11. W tym samym dziale klasyfikacji budżetowej 926 „Kultura fizyczna i sport”  w rozdziale 92695 „Pozostała
działalność”  zaplanowano nakłady na utworzenie placu zabaw na osiedlu Karola oraz na prace projektowe w ramach
zadania „Tereny rekreacyjne ul. Mickiewicza”.  Środki zaplanowane to odpowiednio: 20 500 zł  i 88 570 zł. Zakres rzeczowy
został zrealizowany zaś wydatki wyniosły odpowiednio: 18 541,26 zł i 88 366 zł.  

W drugiej grupie wydatków - zakupy inwestycyjne na zaplanowane 664 984,20 zł  wydatkowano 507 191,41 zł,  co
stanowi 76,27 % planu. Niewykonano planu przede wszystkim w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005
„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  gdzie zaplanowano środki  na zakup gruntów w kwocie 291 300 zł
a wydatkowano 190 168,58 zł. Nie doszło w ubiegłym roku do zakupu gruntów od PKP. Środki na ten cel były zaplanowane,
jednak umowy dotąd nie podpisano. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)”  na zaplanowane 77 000 zł  na zakupy sprzętu i komputeryzację  Urzędu wykorzystano 47 322,34 zł.
Zakres rzeczowy zaplanowanych zakupów zrealizowano, jednak sprzęt o wartości jednostkowej poniżej 3 500 zł zaliczany
jest do pozostały c h  środków trwałych a więc wydatek nie jest wydatkiem majątkowym. W dziale 801 „Oświata
i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” nie dokonano zakupu kserokopiarki w ramach programu realizowanego
ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.  

Ostatnią  grupą  wydatków majątkowych są  dotacje inwestycyjne. W budżecie roku 2009 zaplanowano trzy dotacje
inwestycyjne: 

Wszystkie dotacje inwestycyjne przekazano w planowanej wysokości.  

Analizę wykonania wydatków bieżących przeprowadzono według rodzaju prowadzonej działalności. Rodzaj działalności
według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD uwzględniony został  w klasyfikacji budżetowej, konkretnie w działach tej
klasyfikacji. Aby obrazowo przedstawić porównanie wielkości nakładów według rodzajów prowadzonej działalności dokonano
wzorem lat ubiegłych pewnego pogrupowania wydatków bieżących.  

Wydzielono spośród wszystkich wydatków bieżących wydatki związane z edukacją  tj. sklasyfikowane w działach
801 „Oświata i wychowanie”,  803 „Szkolnictwo wyższe”  i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”,  wydatki te wykonano
w roku 2009 na łączną kwotę 16 436 773,77 zł,  co stanowiło 96,81 % kwoty zaplanowanej. Wydatki te wzrosły w stosunku
do wykonania z roku 2008 o 2,12 %.  

Drugą  grupę  stanowią  wydatki związane z technicznym utrzymaniem infrastruktury komunalnej. Zaliczono tu wydatki
sklasyfikowane w działach 600 „Transport”,  700 „Gospodarka mieszkaniowa”  i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska”,  wykonano je na kwotę 6 701 540,30 zł tj. w 93,27 % w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano
wzrost o 17,73 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.  

Kolejna grupa wydatków, to te sklasyfikowane w dziale 852 „Pomoc społeczna”,  wykonanie tych wydatków bieżących
wyniosło 6 734 872,74 zł  co stanowiło 87,63 % planu. W tej pozycji również  odnotowano wzrost w stosunku do roku
poprzedniego o 4,58 %.  

W grupie wydatków administracyjnych ujęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna”. W tej grupie
wydatków bieżących - wykonanych na kwotę 6 065 594,22 zł - plan wykonano w 93,53 %. Tu również odnotowano przyrost
wydatków o 5,26 % w stosunku do wykonania w roku poprzednim.  

Kolejną  grupą  wydatków są  nakłady poniesione na ochronę  zdrowia, kulturę  i sport. Do tej grupy zaliczono wydatki
sklasyfikowane w działach 851 „Ochrona zdrowia”,  921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  oraz 926 „Kultura
fizyczna i sport”.  Omawiane wydatki wykonano na łączną  kwotę  1 920 817,69 zł  tj. w 92,92 % w stosunku do planu.
Również w tej grupie wydatków odnotowano przyrost w stosunku do roku 2008 o 6,92 %.  

Pozostałe wydatki wykonane w roku 2009 na łączną kwotę 1 545 959,32 zł stanowią niespełna 3,92 % ogółu wydatków
bieżących, wykonanie wyniosło tu 70,63 % planu rocznego wydatki te nazwano Inne wydatki bieżące. Tak niskie wykonanie
w tej grupie wydatków wynika z ich specyfiki. Klasyfikowane są  tu rezerwy budżetowe, które niezależnie od stopnia
wykorzystania nigdy nie wykazują  wykonania oraz odsetki od kredytów i pożyczek, których wykonanie było znacznie
niższe od planowanego ze względu na korzystanie z preferencyjnych kredytów i pożyczek o stopach odsetek niższych od
rynkowych. Wydatki te, podobnie jak wszystkie wyżej omówione, również  wzrosły w stosunku do roku poprzedniego,
współczynnik wzrostu wyniósł  17,06 %. W grupie tych wydatków znajdują  się  wydatki związane z bezpieczeństwem
publicznym i ochroną  przeciwpożarową.  W roku 2009 zwiększyła się  iloś ć  zadań  realizowanych przez Straż  Miejską.
Realizowaliśmy wspomniany już  program „Razem bezpieczniej”  oraz w związku z zakupem w 2008 roku fotoradaru
zwiększono zatrudnienie w Straży Miejskiej i wzrosły również inne wydatki bieżące (ubezpieczenie samochodu, paliwo).

Część wydatków bieżących została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego, funduszy celowych oraz środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, subwencja oświatowa
w całości została wykorzystana na finansowanie zadań edukacyjnych, część wydatków zgodnie z obowiązującym prawem
została sfinansowana z innych środków celowych takich jak opłaty za koncesje alkoholowe czy zwrot z innych gmin
środków wypłaconych w formie dotacji do przedszkoli niepublicznych. Zmniejszając poniesione w roku 2009 nakłady
bieżące o te właśnie wielkości możemy przekonać  się ile gmina przeznaczyła własnych środków na poszczególne rodzaje
zadań. Tę skorygowaną strukturę wydatków przedstawia diagram:

W roku 2009 z budżetu gminy przekazano w formie dotacji na realizację  zadań  bieżących różnym podmiotom środki
finansowe na łączną  kwotę  3 514 517,77 zł.  Kwoty 627 555 zł  i 375 131 zł  przekazano w formie dotacji podmiotowych
funkcjonującym jako samorządowe instytucje kultury odpowiednio Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy i Rydułtowskiemu
Centrum Kultury.  

Dla przedszkoli i szkół niepublicznych kwotę dotacji ustala się w oparciu o kwotę wydatków ponoszonych w placówkach
publicznych. Łączna kwota przekazanych i rozliczonych dotacji dla niepublicznych placówek wyniosła w 2009 roku
595 322,25 zł, zaś kwota przekazana gminie, która dotacji udzielała innej niepublicznej placówce wyniosła 1 411,80 zł.  

W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację  na
łączną kwotę 22 000 zł.  

Zgodnie z przepisami przekazano Izbie Rolniczej odpis 2 % z podatku rolnego w wysokości 3 215,65 zł.  

Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z przyjętymi w poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na
łączną kwotę 955 282,48 zł.  

Stowarzyszeniom oraz innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na
realizację  zadań  w zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu, edukacyjnej opieki wychowawczej,
ochrony zdrowia, w tym w ramach realizowanego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na ochronę
środowiska na łączną  kwotę  923 042,08 zł,  w tym 480 574,78 jako dotacja dla osób fizycznych w ramach realizowanego
programu ochrony powietrza. Zasady przyznawania dotacji w roku 2009 określone były w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. nr 193 poz. 1891) oraz w uchwałach Rady Miasta Rydułtowy. Zestawienie przyznanych i rozliczonych dotacji
przedstawia poniższa tabela.

Rozliczenie dotacji beneficjent kieruje do Urzędu Miasta, do komórki organizacyjnej określonej w umowie. W przypadku,
gdy dotacja uruchamiana jest w ratach – uruchomienie kolejnej raty poprzedza się rozliczeniem poprzedniej.  

C. Jako wydatki budżetu miasta jednak wyodrębnione zarówno na etapie planowania jak i wykonania należy zaliczyć
zadania zlecone i inne realizowane przez gminę na podstawie ustaw (§ 2010 – dochodów). Wielkość pozyskanych na ten
cel dotacji i zrealizowanych wydatków (kwoty te są sobie równe, ponieważ  niewykorzystane dotacje podlegają zwrotowi co
powoduje zmniejszenie uzyskanych dotacji) omówiono w pierwszej części niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowe
rozliczenie dotacji i wydatków nimi sfinansowanych zawiera sprawozdanie Rb – 50.  
W związku z realizacją  zadań  zleconych osiągnięto 154 390,42 zł  dochodów, z których zgodnie z obowiązującymi
przepisami 107 658,12 zł  odprowadzono do budżetu państwa a kwota 46 732,30 zł stanowiła dochód jednostek samorządu
terytorialnego z czego 40 977,47 zł  stanowiło dochód naszej gminy. Szczegółowe rozliczenie dochodów zawiera
sprawozdanie Rb 27ZZ.  
Jako zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją  rządową  realizowano w roku 2009 trzy zadania:
utrzymanie grobów wojennych za kwotę 2 000 zł  (§ 2020 – dochodów), Program „Razem bezpieczniej” z dotacją z budżetu
państwa na kwotę  37 418 zł  oraz program wymiany młodzieżowej z Ukrainą  z dotacją  z budżetu państwa na kwotę
17 227 zł. Wszystkie zadania zostały w pełni zrealizowane.  
Miasto Rydułtowy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowało kilka zadań.  Wspólnie
z gminami Gaszowice i Jejkowice utrzymywana była rydułtowska Straż  Miasta. W porozumieniu ze Starostą  Powiatu
Wodzisławskiego realizowane było zadanie z zakresu Obrony Cywilnej oraz Miasto prowadziło dwie placówki wychowania
pozaszkolnego (§ 2320 – dochodów). Zadania te zostały w 100 % zrealizowane.  

D. Budżet w 2009 r. zamkną ł  się  nadwyżką  w kwocie 2 487 757,77 zł  mimo iż  planowany był  deficyt w wysokości
742 480,57 zł.  Na zmniejszenie deficytu znaczący wpływ miał  wysoki poziom wykonania dochodów (wykonano 99,40 %
planu) oraz wyżej omówione nie wykonanie niektórych pozycji po stronie wydatków budżetu – wydatki wykonano w 92,89 %
w stosunku do planu. Szczegółowe dane na ten temat zawarto w sprawozdaniu Rb NDS. 

W roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł  rat kredytów i pożyczek. Ponieważ  budżet zamknął się  nadwyżką  (dochody
pokryły wszystkie dokonane wydatki) spłaty rat należy uznać za pokryte tą właśnie nadwyżką.  

Pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na kwotę  480 574,78 zł  zwiększy stan wolnych środków do wykorzystania
w kolejnych latach. Ponieważ  wolne środki według stanu na dzień  1 stycznia 2009 r. wynosiły 4 685 615,15 zł  więc
uwzględniając niewykorzystaną nadwyżkę oraz zaciągniętą pożyczkę stan wolnych środków na koniec roku 2009 wyniesie
5 424 781,57 zł.  

E. Na stan zobowiązań  miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek odnotowany na dzień 31 grudnia 2009 r. –
wykazany w sprawozdaniu Rb Z - wpływ mają  zarówno kredyty i pożyczki zaciągnięte przed rokiem 2009 jak i pożyczka
jaką miasto zaciągnęło na finansowanie wydatków bieżących – Program ograniczenia niskiej emisji w roku 2009. 

Do kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2009 r. należą następujące pozycje: 
1. W roku 2005 na zadanie „Modernizacja ul. Leona w Rydułtowach”  zaciągnięto kredyt preferencyjny dla gmin

górniczych w wysokości 560 197,09 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych spłat stan zobowiązań  na
31 grudnia 2009 r. wyniósł 80 223,51 zł. Spłatę założono do roku 2010.  

2. Również  w roku 2005 na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. Bohaterów Warszawy z ul. M. Strzody”  zaciągnięto
kredyt preferencyjny dla gmin górniczych w wysokości 1 035 913,23 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych
spłat stan zobowiązań na koniec roku wyniósł 152 856,01 zł. Spłatę również założono do 2010 r.  

3. Dla zadania „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw” zaciągnięto w 2005 roku kredyt ze środków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt rozliczany jest w EURO. Dotąd spłacone raty oraz występujące różnice
kursowe spowodowały, że stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 1 359 371,42 zł. Do 2012 roku
przewidziano spłatę tego kredytu.  

4. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto pożyczkę na realizację zadania
„Modernizacja oczyszczali ścieków”.  Pierwsza transza uruchomiona była w 2005 r. Spłata zakończy w 2016 r. Stan
zobowiązań z tytułu tej pożyczki na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 1 912 503 zł.  

5. Kredyt na finansowanie robót dodatkowych na zadaniu: „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw”
zaciągnięto w 2007 r. w wysokości 1 000 000 zł  spłatę zaplanowano do 2012 r. Stan na koniec roku 2009 wyniósł 600 000
zł.  

6. Kredyt na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2” w wysokości 490 000 zł również zaciągnięto
w 2007 roku. Spłatę zaplanowano na do 2012 roku. Stan zadłużenia na koniec 2009 r. wyniósł 392 000 zł.  

7. Również  w 2007 r. zaciągnięto kredyt na finansowanie „Adaptacji budynku po Szkole Podstawowej nr 4 na potrzeby
Biblioteki i placówek wychowania pozaszkolnego”  w wysokości 1 991 805 zł.  Stan zadłużenia to 1 195 083 zł.  Spłatę
zaplanowano do 2017 roku.  

8. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Strefa rozwoju
MŚP w rejonie ul. M. Strzody” zaciągnięto w latach 2007 – 2008 pożyczkę w kwocie 1 519 491 zł. Spłatę zaplanowano do
2017 r. Stan zobowiązań z tego tytułu wyniósł 1 345 834 zł.  

9. Również  z WFOŚiGW w 2007 r. zaciągnięto pożyczkę  na prace termomodernizacyjne przy adaptacji budynku po
Szkole Podstawowej nr 4 na kwotę 284 067,84 zł. Spłatę zaplanowano do 2017 roku. Stan zobowiązań to 252 503,84 zł.  

10. Na prace remontowe przy termomodernizacji Gimnazjum nr 2 zaciągnięto w 2007 r. pożyczkę  z WFOŚiGW na
kwotę 680 589 zł. Stan zadłużenia z tego tytułu wyniósł 604 969 zł. Spłatę również zaplanowano do 2017 r.  

11. 11. Pożyczkę z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji zaciągnięto odpowiednio w roku 2007,
2008 i 2009 na kwotę 1 291 094,65 zł, 527 929,16 zł i 480 574,78 zł. Spłata zakończy się odpowiednio w 2017, 2018 i 2019
roku. Stan zobowiązań z tych tytułów na koniec 2009 roku wynosił odpowiednio 1 115 648 zł, 513 648 zł i 480 574,78 zł.  

12. W roku 2008 zaciągnięto z WFOŚiGW trzy pożyczki na termomodernizację  przedszkoli nr 2, 3 i 4. Wysokość
pożyczek wynosiła odpowiednio 125 958 zł,  328 695 zł  i 142 639 zł.  Spłaty rozpoczną się od roku 2010 i zakończą w roku
2018.  

Reasumując stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych do końca 2009 roku kredytów i pożyczek wyniósł 10 602 506,56 zł.
Uwzględniając zrealizowane w 2009 roku dochody na kwotę 46 491 319,49 zł wskaźnik stanu zadłużenia wyniósł na koniec
2009 roku 22,81 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %). Jak już  wspomniano w roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł rat
kredytów i pożyczek. Uwzględniając zapłacone bankom i WFOŚiGW odsetki na łączną  sumę  407 075,16 zł  wskaźnik
spłaty wyniósł w 2009 roku 5,67 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %).  

F. Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały w roku 2009 rachunek dochodów własnych oraz zestawienie
osiągniętych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

W jednostkach, w których wydatki przewyższyły dochody wykorzystano część środków jakie pozostały z roku 2008,
natomiast w jednostkach w których dochody przewyższyły wydatki różnica zwiększyła stan środków, które będą  mogły
zostać  wykorzystane w kolejnych latach. Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów własnych oraz wydatków nimi
sfinansowanych wyżej wymienione jednostek złożyły w formie sprawozdania Rb 34.  

G. Załącznikiem do budżetu miasta był  również  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Według sprawozdania Rb 33 na zaplanowane 180 000 zł  przychodów wykonano 167 663,87 zł,
z zaplanowanych 513 500 zł  wydatków wykonano 232 699,46 zł.  Stan środków pieniężnych GFOŚiGW na koniec roku
wyniósł  509 574,34 zł.  GFOŚiGW jest funduszem celowym który został  zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2010 r. a stan
środków stał się dochodem budżetu w roku 2010.  

H. Do niniejszego sprawozdania dołącza się  jako za łącznik nr 3 sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy oraz Rydułtowskiego Centrum Kultury funkcjonujących jako samorządowe instytucje
kultury.  

- dochody własne zrealizowane na kwotę 31 579 454,06zł,
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 10,31 %,  

- subwencje na łączną sumę 9 496 513,00zł, 
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,56 %,

- dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych, oraz bezzwrotnej pomocy zagranicznej na kwotę
5 415 352,43 zł, 
zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 48,04 %.  

- dochody z podatków, w tej grupie wykonano w 2009 roku dochody na łączną kwotę: 10 393 542,23 zł;

- dochody z opłat wykonane na kwotę 2 638 514,12 zł;

- udziały w podatkach dochodowych 11 871 053,75 zł;

- dochody majątkowe z mienia komunalnego 2 519 422,49 zł.

1) rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  §   0470  „Wpływy z opłat  za  zarząd ,  użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości”  zaplanowano dochody w kwocie 114 700 zł,  wykonano dochody na łączną
kwotę 123 946,58 zł  jednak zarejestrowane na koniec 2009 roku zaleg łości wyniosły 20 277,66 zł. Na powyższą kwotę
składa się  wiele zaległości o niewielkiej nominalnej wartości. Mimo prowadzonych działań  (upomnienia, kierowanie
spraw do sądu) pewnej części zaległości nie udało się wyegzekwować; 

2) rozdziale 70095 „Pozostała działalność”  § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze”  na planowane 549 400 zł,  wykonano 529 220,33 zł.  Odnotowane zaległości
wyniosły na koniec 2009 roku 532 213,46 zł.  W tej pozycji sklasyfikowane są  dochody z czynszów za mieszkania
komunalne oraz lokale użytkowe. Większoś ć  starych zaległości po wyroku sądowym skierowanych zostało do
egzekucji komorniczej. Mimo to utrzymuje się wysoki stan zaległości z tego tytułu. 

1) W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”  §   0350  „Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” na planowane 20 000 zł  wykonano 14 628,08 zł.
Zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy wyniosły 38 991,89 zł. 

2) W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”  § 0310 „Podatek od nieruchomości”  na
planowane 6 180 000,00 zł,  wykonano 7 152 304,70 zł.  Ponadto w tej pozycji klasyfikacji budżetowej część dochodów
została wyegzekwowana w drodze potrąceń  (4 350,27 zł)  jednak na koniec roku 2009 odnotowano zaleg łości
podatników na kwotę 2 898 669,55 zł.  W tej grupie jest kilku podatników od których wyegzekwowanie zobowiązań jest
bardzo trudne a ponadto toczące się postępowanie w sprawie podatku od podziemnych wyrobisk górniczych znacznie
podwyższa stan odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

3) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
210 000 zł  wykonano 112 489,20 zł co stanowi zaledwie 53,57 % planu. W tej pozycji klasyfikacji odnotowano znaczne
zaległości  na łączną  kwotę  137 039,20 zł.  Mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie udaje się  trwale
zmniejszyć odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

4) W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 „Podatek od nieruchomości”
na planowane 2 040 000 zł,  wykonano 2 125 070,55 zł  tj. 104,17 % planu rocznego. Znaczne, bo wynoszące
487 973,02 zł,  zaległości wynikają z faktu, iż  mimo podjętych działań egzekucyjnych są one często mało skuteczne.
Na co wpływ mają  przede wszystkim nie uporządkowany stan prawny nieruchomości oraz duża grupa podatników
zaliczana do sfery ubóstwa lub społecznego niedostosowania. 

5) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
135 000 zł wykonano 157 826,76 zł co stanowi 116,91 %. Zaległości wyniosły na koniec roku 217 939,61 zł. W podatku
od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych konieczne będzie podjęcie skuteczniejszych
metod egzekucji. 

1) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0770 „Wpłaty
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”  na planowane
1 200 000 zł  uzyskano dochody w kwocie 2 494 519,30 zł.  Taki wynik był  konsekwencją  dokonanej w grudniu
korzystnej sprzedaży nieruchomości położonej w rejonie ulic gen. J. Bema i Raciborskiej. 

2) W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw”  § 0510 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego”  zaplanowano
dochody łącznie na kwotę 2 470 000 zł.  Wykonane dochody wyniosły 1 765 500,97zł.  Dochody z tego źródła zmalały
w stosunku do roku poprzedniego o ponad 600 000 zł. Pokazuje to jak niekorzystne dla gmin było zerwanie powiązania
wysokośc i  o płaty eksploatacyjnej z ceną  węgla. Spółk a  węglowa znacząco podwyższyła ceny wszystkich
asortymentów węgla a dochody z opłaty eksploatacyjnej spadają. 

3) W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0010 „Podatek dochodowy od
osób fizycznych” na planowane 13 139 555,00zł  wykonano jedynie 11 216 296 zł. Wzorem lat poprzednich uchwalono
dochody z tego źródła na poziomie nieco wyższym od informacji z Ministerstwa Finansów niestety dochody wykonane
okazały się o ponad 2 mln niższe niż przed rokiem, a nawet o ponad 1 mln niższe niż dwa lata temu. 

4) W tym samym rozdziale w § 0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” zaplanowano dochody w kwocie 200 000 zł
a wykonano 654 757,75 zł.  Precyzyjne zaplanowanie dochodów z tego źródła jest bardzo trudne. Udział w tym podatku
otrzymujemy z wielu Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju. 

1) z budżetu państwa,

2) z funduszy celowych,

3) jako dotacja rozwojowa i środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (środki te łącznie traktowano jako odrębne źródło
dochodów) 

1) w dziale 600 „Transport i łączność”  rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”  § 6300 „Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych”  zaplanowano 50 000 zł  na dofinansowanie budowy chodników przy ul. Piecowskiej i R.
Traugutta; 

2) w  d z i a l e  7 5 4  „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75411 „Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej” § 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zaplanowano 17 000 zł na
wydatki inwestycyjne w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Rydułtowach; 

3) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
§ 6229 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zaplanowano dotację celową dla funkcjonującego jako
samorządowa instytucja kul tury Rydułtowskiego Centrum Kul tury środki w wysokośc i   1   583   963 , 60   zł
z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego w realizowanej przez RCK inwestycji współfinansowanej ze
środków Unii Europejskiej. 

Załącznik nr 1 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Wykonanie dochodów 

Załącznik nr 2 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Wykonanie wydatków 

Załącznik nr 3A 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik3A.pdf

Miejska Biblioteka Publiczna 

Załącznik nr 3B 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik3B.pdf

Rydułtowskie Centrum Kultury 

Skarbnik Miasta Rydułtowy 

mgr Bernard Labusek 

Burmistrz Miasta Rydułtowy 

mgr Kornelia Newy 
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SPRAWOZDANIE  

BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY  

z dnia 15 marca 2010 r. 

z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2009
 

Zgodnie z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późniejszą zmianą) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ma zastosowanie do sprawozdań  z wykonania budżetów jednostek samorządu
terytorialnego za rok 2009. Stąd w oparciu o art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok
2009. 

A. Po stronie dochodów po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku zaplanowano ogółem 46 770 345,57 zł (plan
w trakcie roku zmniejszono o kwotę 1 389 628,18 zł). Wykonano plan w 99,40 % tj. wykonano 46 491 319,49 zł dochodów.
W stosunku do roku 2008 odnotowano kolejny spadek dochodów tym razem o kwotę  1 727 121,61zł  co stanowi 3,58 %
wykonania z roku 2008. Dochody bieżące zostały w 2009 r. wykonane w 96,47 % tj. na planowane 44 939 470,58 zł
wykonano 43 351 897,00 zł,  zaś  dochody majątkowe na zaplanowane 1 830 874,99 zł  wykonano 3 139 422,49 zł,  co
stanowi 171,47 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto porównanie planu, należności, dochodów wykonanych, należności
pozostałych do zapłaty i skutków udzielonych ulg, zwolnień  i obniżenia dopuszczalnych stawek podatkowych zawierają
sprawozdania Rb 27S – w pełnej szczegółowości i Rb PDP dla podstawowych dochodów podatkowych. 

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się: 

Wśród dochodów własnych można wydzielić  cztery znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w roku 2009 grupy
dochodów: 

Strukturę wykonanych w 2009 roku dochodów przedstawia poniższy diagram:

Analizę  realizacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przeprowadzono w porównaniu
z kwotą dochodów należnych, w celu przeanalizowania przyczyn niewyegzekwowania należności. W tym celu zsumowano
zaległości inne niż  odsetki. Suma tych zaległości wyniosła 4 461 178,13 zł.  Następnie wyodrębniono pozycje klasyfikacji
budżetowej, w których zaległości na koniec 2009 r. przekroczyły 20 000 zł.  We wszystkich pozostałych pozycjach
klasyfikacyjnych łączna kwota zaległości wyniosła na koniec 2009 r. 82 866,74 zł co stanowi 1,86% ogółu nieodsetkowych
zaległości.  

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 

2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75416 „Straż  Miejska”  § 0570
„Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”  na zaplanowane 140 000 zł  wykonano 124 280,45 zł.
Zaległości wyniosły na koniec 2009 r. 45 207 zł.  

3. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”: 

4. Oddzielnego omówienia wymaga kilka pozycji klasyfikacji budżetowej w których odnotowano znaczne odstępstwa
wykonanych dochodów od planu: 

W roku 2009 gmina pozyskała następujące dotacje celowe odpowiednio: 

w podziale na dochody bieżące i majątkowe.  

Szczegółowe zestawienie pozyskanych dotacji według paragrafów klasyfikacji budżetowej:

§ 2008. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 8 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Pozyskane środki przeznaczone były na real izację  programu, którego
beneficjentem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – pozyskana kwota to 256 601,62 zł.  Miasto realizuje jeszcze
programy w Urzędzie Miasta oraz Ognisku Pracy Pozaszkolnej jednak środki na te cele nie wpłynęły do budżetu do końca
2009 roku.  

§ 2009. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 9 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu państwa. Środki zaplanowano i pozyskano na te same zadania co w § 2008. Wielkość dochodów
z tego źródła wyniosła 13 584,79 zł.  

§ 2010. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W paragrafie tym gmina uzyskała łącznie 3 396 236,64 zł
dochodów na realizację zadań z zakresu administracji, pomocy społecznej, utrzymania spisu wyborców oraz zwrotu akcyzy
dla rolników. W tych pozycjach klasyfikacyjnych obowiązuje zasada, że plan dochodów jest ustalony decyzją o przyznaniu
dotacji. Stąd różnice po stronie dochodów między planem a wykonaniem świadczą o tym, że środki przyznane nie zostały
przez nas wykorzystane. Łącznie kwota niewykorzystanej dotacji w omawianym paragrafie w 2009 roku wyniosła
85 849,61zł.  Jak wynika z informacji złożonych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ściśle
uregulowane zasady przyznawania niektórych świadczeń uniemożliwiły wykorzystanie ich w pełnej wysokości.  

§ 2020. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę  na podstawie
porozumień  z organami administracji rządowej. W paragrafie tym uzyskaliśmy dotację  w wysokośc i  56 645,00 zł
odpowiednio na utrzymanie grobów wojennych – 2 000 zł, na realizację programu „Razem bezpieczniej” – 37 418 zł oraz na
program wymiany młodzieżowej z Ukrainą 17 227 zł.  

§ 2030. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
W paragrafie tym sklasyfikowano środki w kwocie 1 239 250,87 zł,  przyznane na zadania z zakresu pomocy społecznej
oraz oświaty i wychowania w tym na pomoc udzielaną  uczniom. W tej grupie dochodów również  zdarzyły się  przypadki
zwrotu niewykorzystanych dotacji, jednak należy podkreślić,  że wszyscy wnioskodawcy po spełnieniu warunków
określonych w ustawie otrzymali należne świadczenia. Na etapie składania wniosku o dotację uwzględniono potencjalnych
beneficjentów tj. np. uczniów, którzy ze względów ekonomicznych mogą  być  stypendystami. Po określeniu warunków
uzyskania pomocy albo nie złożono wniosków, albo wnioski nie spełniały wymogów formalnych i nie było możliwe
przyznanie środków. Łączna kwota niewykorzystanej dotacji w tym paragrafie wyniosła w 2009 roku 111 865,13 zł.  

§ 2039. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
Cyfra 9 oznacza, że chodzi o środki krajowe na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W paragrafie
tym zaplanowano 10 % udział  budżetu państwa w zadania dofinansowane w ramach programów dla których instytucją
zarządzającą  nie jest Marszałek Województwa. Zaplanowana kwota to 38 748,37 zł  nie wykonano żadnych dochodów
z tego źródła. Dotacja ta ma charakter refundacji wcześniej poniesionych przez gminę wydatków. Stąd bardzo trudno jest
precyzyjnie określić kiedy refundacja nastąpi i jakie w związku z tym gmina osiągnie dochody.  

§ 2440. - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację  zadań  bieżących jednostek sektora finansów
publicznych. Z tego źródła pozyskaliśmy w 2009 r. dotację  z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na usuwanie azbestu i realizację programu ograniczenia niskiej emisji. Łącznie dotacje w roku 2009 na wymienione
cele wyniosły 56 594,63 zł.  

§ 2708. 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Cyfra 8 oznacza środki z Unii Europejskiej. W tym
paragrafie sklasyfikowano dochody na realizację  programów dla których instytucją  zarządzającą  nie jest Marszałek
Województwa. Łączna kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 76 538,88 zł.  Wykonanie dochodów z tego źródła znacznie
odbiegło od planu który wynosił 411 293,28 zł.  

§ 6298. - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Zaplanowane środki w kwocie 5 874,99 zł  służyć  miały w ramach
mechanizmu cross-financing’u na jedno z zadań realizowanych w szkołach. Środki do końca roku 2009 nie wpłynęły.  

§ 6320. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W tej pozycji klasyfikacyjnej zaewidencjonowano pozyskane
z budżetu państwa środki w kwocie 20 000 zł w ramach mechanizmu cross-financing’u dla zadania „Razem bezpieczniej”.  

§ 6330. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin). Zaplanowane i wykonane dochody w tym paragrafie wyniosły 300 000 zł  i dotyczyły realizacji
zadania w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.  

Do kategorii środków zewnętrznych należy zaliczyć  również  dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu
terytorialnego. Dochody takie zaliczane są  do dochodów własnych. W tej kategorii traktowanej jako odrębne źródło
dochodów pozyskano odpowiednio jako dochody bieżące kwotę 346 477,12 zł oraz jako dochody majątkowe 300 000 zł.  

B. Po stronie wydatków budżet miasta za rok 2009 wykonano w 92,61 % tj. na planowane 47 512 826,14 zł
wydatkowano 44 003 561,72 zł.  Wydatki budżetu miasta zmalały w stosunku do roku 2008 o 0,40 %. Szczegółowe
zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ponadto
zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaangażowania środków
budżetowych oraz poziomu zobowiązań  stanowi sprawozdanie Rb 28S. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i inne
jednostki budżetowe miasta dzieli się  na wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne). Wydatki majątkowe wykonano
w 93,40 % planu a wydatki bieżące w 92,52 % planu. Uwzględniając powyższy podział,  można przedstawić  zrealizowane
wydatki budżetu za pomocą następującego diagramu:

Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania roku 2008 o 6,19 %, zaś  wydatki majątkowe zmalały o 34,98 %
w porównaniu z wykonanymi w roku 2008 wydatkami majątkowymi.  

Szczegółowy opis wykonania budżetu po stronie wydatków rozpoczniemy od analizy wydatków inwestycyjnych. Po
uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie w trakcie roku plan wydatków majątkowych zamkną ł  się  kwotą
4 922 796,06 zł,  wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 4 598 003,68 zł, różnica wyniosła niespełna 325 tys. zł.
Wydatki inwestycyjne sklasyfikowano w kilku paragrafach klasyfikacji budżetowej: 6050 i 6059 „Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych”  jest to paragraf, w którym klasyfikowane są  przede wszystkim roboty budowlane; 6060, 6068
i 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” tu klasyfikowane są zakupy gotowych środków trwałych
jak również  zakupy gruntów; 6229 i 6300 odpowiednio „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”  oraz „Dotacja
celowa na pomoc finansową  udzielaną  między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”.  

W pierwszej grupie paragrafów plan wykonano w 93,59 % tj. na planowane 2 606 848,26 zł  wykonano 2 439 875,67 zł.
Planu nie wykonano w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

1. Wśród sklasyfikowanych w dziale 600 „Transport i łączność”  w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
zaplanowano kwotę 27 000 zł na zakup i ustawienie trzech wiat przystankowych. Wszystkie wiaty zostały zakupione, jedna
wiata została kompletnie ustawiona, pozostałe dwie ze względu na przedłużającą  się  procedurę  uzgodnieniową  zostaną
ustawione w roku 2010. Wydatkowano w związku z tym jedynie kwotę  17 689,06 zł.  W rozdziale 60016 „Drogi publiczne
gminne” dla 4 zadań:  „Budowa murów oporowych przy ul. K. Przerwy-Tetmajera”, „Modernizacja ul. Strzelców Bytomskich”,
„Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej”  oraz „Modernizacja ul. B. Krzywoustego”  planowany zakres rzeczowy został
zrealizowany. Łącznie na planowane 108 220,04 zł  wydatkowano 103 809,34 zł  co stanowi 95,92 % planu. W rozdziale
60017 „Drogi wewnętrzne”  zaplanowano środki na realizację dwóch zadań:  „Droga przy cmentarzu” i „Modernizacja układu
komunikacyjnego w rejonie budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury”.  Kwoty zaplanowane w roku 2009, to odpowiednio:
497 315 zł  i 236 000 zł,  zaś  wykonanie wyniosło: 373 001,66 zł  i 235 216,75 zł.  Planowany zakres rzeczowy nie został
zrealizowany dla pierwszego z wymienionych zadań – stosowną korektę planu wprowadzono już w budżecie roku 2010.  

2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano dwa zadania: prace
projektowe dla „Budowy budynków mieszkalnych wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. W. Korfantego” oraz realizowaną przez
ZGK „Modernizację  budynków mieszkalnych”.  Plan rzeczowy wykonano, zaś  wydatki zostały wykonane odpowiednio
w 100 % i 97,39 % planu.  

3 .   W   d z i a l e   7 1 0  „Działalnoś ć  usługowa”  rozdz ia le  71035 „Cmentarze”  zaplanowano realizację  zadania
„Zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami do kontenera sanitarnego przy ul. Spokojnej w Rydułtowach”. Plan wykonano
w 100 %.  

4. W dziale 750 „Administracja publiczna”  rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
zaplanowano 40 000 zł na realizację programu „Przezroczysty Urząd”. Wykorzystano 39 650 zł co stanowi 99,13 % planu . 

5. W 100 % rzeczowo i finansowo zrealizowano zadanie „Modernizacja budynku Straży Miejskiej”  sklasyfikowane
w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75416 „Straż Miejska”.  

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 „Przedszkola ” zaplanowano środki w wysokości 59 475 zł na
pierwszy etap prac projektowych nowego przedszkola. Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 100 %.  

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano
9 700 zł  na prace projektowe dla budynków gospodarczych na zapleczu Urzędu Miasta – zakres rzeczowo-finansowy
w pełni wykonano.  

8. Prace projektowe dla „Zagospodarowanie terenu - Biblioteka”  sklasyfikowano w dziale 921 „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92116 „Biblioteki”.  Plan finansowy w tej pozycji wykonano w 90,43 % tj. na planowane
60 000 zł wydatkowano 54 255,99 zł  

9. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
wydatkowano zaplanowaną  kwotę  11 712 zł  na dokończenie prac projektowych w związku z adaptacją  byłego basenu
krytego na potrzeby Rydułtowskiego Centrum Kultury.  

10. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano środki na realizację trzech
zadań:  „Moje boisko - Orlik 2012 – II”,  „Przebudowa boiska przy SP nr 1” oraz „Rewitalizacja - budowa basenu krytego”.
Pierwsze z wymienionych zadań  to wykonane roboty budowlane, pozostałe nakłady przeznaczone były na prace
dokumentacyjne. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany zaś poniesione wydatki to odpowiednio: 915 335,58 zł,
6 112 zł i 50 766,63 zł.  

11. W tym samym dziale klasyfikacji budżetowej 926 „Kultura fizyczna i sport”  w rozdziale 92695 „Pozostała
działalność”  zaplanowano nakłady na utworzenie placu zabaw na osiedlu Karola oraz na prace projektowe w ramach
zadania „Tereny rekreacyjne ul. Mickiewicza”.  Środki zaplanowane to odpowiednio: 20 500 zł  i 88 570 zł. Zakres rzeczowy
został zrealizowany zaś wydatki wyniosły odpowiednio: 18 541,26 zł i 88 366 zł.  

W drugiej grupie wydatków - zakupy inwestycyjne na zaplanowane 664 984,20 zł  wydatkowano 507 191,41 zł,  co
stanowi 76,27 % planu. Niewykonano planu przede wszystkim w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005
„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  gdzie zaplanowano środki  na zakup gruntów w kwocie 291 300 zł
a wydatkowano 190 168,58 zł. Nie doszło w ubiegłym roku do zakupu gruntów od PKP. Środki na ten cel były zaplanowane,
jednak umowy dotąd nie podpisano. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)”  na zaplanowane 77 000 zł  na zakupy sprzętu i komputeryzację  Urzędu wykorzystano 47 322,34 zł.
Zakres rzeczowy zaplanowanych zakupów zrealizowano, jednak sprzęt o wartości jednostkowej poniżej 3 500 zł zaliczany
jest do pozostały c h  środków trwałych a więc wydatek nie jest wydatkiem majątkowym. W dziale 801 „Oświata
i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” nie dokonano zakupu kserokopiarki w ramach programu realizowanego
ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.  

Ostatnią  grupą  wydatków majątkowych są  dotacje inwestycyjne. W budżecie roku 2009 zaplanowano trzy dotacje
inwestycyjne: 

Wszystkie dotacje inwestycyjne przekazano w planowanej wysokości.  

Analizę wykonania wydatków bieżących przeprowadzono według rodzaju prowadzonej działalności. Rodzaj działalności
według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD uwzględniony został  w klasyfikacji budżetowej, konkretnie w działach tej
klasyfikacji. Aby obrazowo przedstawić porównanie wielkości nakładów według rodzajów prowadzonej działalności dokonano
wzorem lat ubiegłych pewnego pogrupowania wydatków bieżących.  

Wydzielono spośród wszystkich wydatków bieżących wydatki związane z edukacją  tj. sklasyfikowane w działach
801 „Oświata i wychowanie”,  803 „Szkolnictwo wyższe”  i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”,  wydatki te wykonano
w roku 2009 na łączną kwotę 16 436 773,77 zł,  co stanowiło 96,81 % kwoty zaplanowanej. Wydatki te wzrosły w stosunku
do wykonania z roku 2008 o 2,12 %.  

Drugą  grupę  stanowią  wydatki związane z technicznym utrzymaniem infrastruktury komunalnej. Zaliczono tu wydatki
sklasyfikowane w działach 600 „Transport”,  700 „Gospodarka mieszkaniowa”  i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska”,  wykonano je na kwotę 6 701 540,30 zł tj. w 93,27 % w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano
wzrost o 17,73 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.  

Kolejna grupa wydatków, to te sklasyfikowane w dziale 852 „Pomoc społeczna”,  wykonanie tych wydatków bieżących
wyniosło 6 734 872,74 zł  co stanowiło 87,63 % planu. W tej pozycji również  odnotowano wzrost w stosunku do roku
poprzedniego o 4,58 %.  

W grupie wydatków administracyjnych ujęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna”. W tej grupie
wydatków bieżących - wykonanych na kwotę 6 065 594,22 zł - plan wykonano w 93,53 %. Tu również odnotowano przyrost
wydatków o 5,26 % w stosunku do wykonania w roku poprzednim.  

Kolejną  grupą  wydatków są  nakłady poniesione na ochronę  zdrowia, kulturę  i sport. Do tej grupy zaliczono wydatki
sklasyfikowane w działach 851 „Ochrona zdrowia”,  921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  oraz 926 „Kultura
fizyczna i sport”.  Omawiane wydatki wykonano na łączną  kwotę  1 920 817,69 zł  tj. w 92,92 % w stosunku do planu.
Również w tej grupie wydatków odnotowano przyrost w stosunku do roku 2008 o 6,92 %.  

Pozostałe wydatki wykonane w roku 2009 na łączną kwotę 1 545 959,32 zł stanowią niespełna 3,92 % ogółu wydatków
bieżących, wykonanie wyniosło tu 70,63 % planu rocznego wydatki te nazwano Inne wydatki bieżące. Tak niskie wykonanie
w tej grupie wydatków wynika z ich specyfiki. Klasyfikowane są  tu rezerwy budżetowe, które niezależnie od stopnia
wykorzystania nigdy nie wykazują  wykonania oraz odsetki od kredytów i pożyczek, których wykonanie było znacznie
niższe od planowanego ze względu na korzystanie z preferencyjnych kredytów i pożyczek o stopach odsetek niższych od
rynkowych. Wydatki te, podobnie jak wszystkie wyżej omówione, również  wzrosły w stosunku do roku poprzedniego,
współczynnik wzrostu wyniósł  17,06 %. W grupie tych wydatków znajdują  się  wydatki związane z bezpieczeństwem
publicznym i ochroną  przeciwpożarową.  W roku 2009 zwiększyła się  iloś ć  zadań  realizowanych przez Straż  Miejską.
Realizowaliśmy wspomniany już  program „Razem bezpieczniej”  oraz w związku z zakupem w 2008 roku fotoradaru
zwiększono zatrudnienie w Straży Miejskiej i wzrosły również inne wydatki bieżące (ubezpieczenie samochodu, paliwo).

Część wydatków bieżących została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego, funduszy celowych oraz środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, subwencja oświatowa
w całości została wykorzystana na finansowanie zadań edukacyjnych, część wydatków zgodnie z obowiązującym prawem
została sfinansowana z innych środków celowych takich jak opłaty za koncesje alkoholowe czy zwrot z innych gmin
środków wypłaconych w formie dotacji do przedszkoli niepublicznych. Zmniejszając poniesione w roku 2009 nakłady
bieżące o te właśnie wielkości możemy przekonać  się ile gmina przeznaczyła własnych środków na poszczególne rodzaje
zadań. Tę skorygowaną strukturę wydatków przedstawia diagram:

W roku 2009 z budżetu gminy przekazano w formie dotacji na realizację  zadań  bieżących różnym podmiotom środki
finansowe na łączną  kwotę  3 514 517,77 zł.  Kwoty 627 555 zł  i 375 131 zł  przekazano w formie dotacji podmiotowych
funkcjonującym jako samorządowe instytucje kultury odpowiednio Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy i Rydułtowskiemu
Centrum Kultury.  

Dla przedszkoli i szkół niepublicznych kwotę dotacji ustala się w oparciu o kwotę wydatków ponoszonych w placówkach
publicznych. Łączna kwota przekazanych i rozliczonych dotacji dla niepublicznych placówek wyniosła w 2009 roku
595 322,25 zł, zaś kwota przekazana gminie, która dotacji udzielała innej niepublicznej placówce wyniosła 1 411,80 zł.  

W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację  na
łączną kwotę 22 000 zł.  

Zgodnie z przepisami przekazano Izbie Rolniczej odpis 2 % z podatku rolnego w wysokości 3 215,65 zł.  

Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z przyjętymi w poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na
łączną kwotę 955 282,48 zł.  

Stowarzyszeniom oraz innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na
realizację  zadań  w zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu, edukacyjnej opieki wychowawczej,
ochrony zdrowia, w tym w ramach realizowanego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na ochronę
środowiska na łączną  kwotę  923 042,08 zł,  w tym 480 574,78 jako dotacja dla osób fizycznych w ramach realizowanego
programu ochrony powietrza. Zasady przyznawania dotacji w roku 2009 określone były w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. nr 193 poz. 1891) oraz w uchwałach Rady Miasta Rydułtowy. Zestawienie przyznanych i rozliczonych dotacji
przedstawia poniższa tabela.

Rozliczenie dotacji beneficjent kieruje do Urzędu Miasta, do komórki organizacyjnej określonej w umowie. W przypadku,
gdy dotacja uruchamiana jest w ratach – uruchomienie kolejnej raty poprzedza się rozliczeniem poprzedniej.  

C. Jako wydatki budżetu miasta jednak wyodrębnione zarówno na etapie planowania jak i wykonania należy zaliczyć
zadania zlecone i inne realizowane przez gminę na podstawie ustaw (§ 2010 – dochodów). Wielkość pozyskanych na ten
cel dotacji i zrealizowanych wydatków (kwoty te są sobie równe, ponieważ  niewykorzystane dotacje podlegają zwrotowi co
powoduje zmniejszenie uzyskanych dotacji) omówiono w pierwszej części niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowe
rozliczenie dotacji i wydatków nimi sfinansowanych zawiera sprawozdanie Rb – 50.  
W związku z realizacją  zadań  zleconych osiągnięto 154 390,42 zł  dochodów, z których zgodnie z obowiązującymi
przepisami 107 658,12 zł  odprowadzono do budżetu państwa a kwota 46 732,30 zł stanowiła dochód jednostek samorządu
terytorialnego z czego 40 977,47 zł  stanowiło dochód naszej gminy. Szczegółowe rozliczenie dochodów zawiera
sprawozdanie Rb 27ZZ.  
Jako zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją  rządową  realizowano w roku 2009 trzy zadania:
utrzymanie grobów wojennych za kwotę 2 000 zł  (§ 2020 – dochodów), Program „Razem bezpieczniej” z dotacją z budżetu
państwa na kwotę  37 418 zł  oraz program wymiany młodzieżowej z Ukrainą  z dotacją  z budżetu państwa na kwotę
17 227 zł. Wszystkie zadania zostały w pełni zrealizowane.  
Miasto Rydułtowy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowało kilka zadań.  Wspólnie
z gminami Gaszowice i Jejkowice utrzymywana była rydułtowska Straż  Miasta. W porozumieniu ze Starostą  Powiatu
Wodzisławskiego realizowane było zadanie z zakresu Obrony Cywilnej oraz Miasto prowadziło dwie placówki wychowania
pozaszkolnego (§ 2320 – dochodów). Zadania te zostały w 100 % zrealizowane.  

D. Budżet w 2009 r. zamkną ł  się  nadwyżką  w kwocie 2 487 757,77 zł  mimo iż  planowany był  deficyt w wysokości
742 480,57 zł.  Na zmniejszenie deficytu znaczący wpływ miał  wysoki poziom wykonania dochodów (wykonano 99,40 %
planu) oraz wyżej omówione nie wykonanie niektórych pozycji po stronie wydatków budżetu – wydatki wykonano w 92,89 %
w stosunku do planu. Szczegółowe dane na ten temat zawarto w sprawozdaniu Rb NDS. 

W roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł  rat kredytów i pożyczek. Ponieważ  budżet zamknął się  nadwyżką  (dochody
pokryły wszystkie dokonane wydatki) spłaty rat należy uznać za pokryte tą właśnie nadwyżką.  

Pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na kwotę  480 574,78 zł  zwiększy stan wolnych środków do wykorzystania
w kolejnych latach. Ponieważ  wolne środki według stanu na dzień  1 stycznia 2009 r. wynosiły 4 685 615,15 zł  więc
uwzględniając niewykorzystaną nadwyżkę oraz zaciągniętą pożyczkę stan wolnych środków na koniec roku 2009 wyniesie
5 424 781,57 zł.  

E. Na stan zobowiązań  miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek odnotowany na dzień 31 grudnia 2009 r. –
wykazany w sprawozdaniu Rb Z - wpływ mają  zarówno kredyty i pożyczki zaciągnięte przed rokiem 2009 jak i pożyczka
jaką miasto zaciągnęło na finansowanie wydatków bieżących – Program ograniczenia niskiej emisji w roku 2009. 

Do kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2009 r. należą następujące pozycje: 
1. W roku 2005 na zadanie „Modernizacja ul. Leona w Rydułtowach”  zaciągnięto kredyt preferencyjny dla gmin

górniczych w wysokości 560 197,09 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych spłat stan zobowiązań  na
31 grudnia 2009 r. wyniósł 80 223,51 zł. Spłatę założono do roku 2010.  

2. Również  w roku 2005 na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. Bohaterów Warszawy z ul. M. Strzody”  zaciągnięto
kredyt preferencyjny dla gmin górniczych w wysokości 1 035 913,23 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych
spłat stan zobowiązań na koniec roku wyniósł 152 856,01 zł. Spłatę również założono do 2010 r.  

3. Dla zadania „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw” zaciągnięto w 2005 roku kredyt ze środków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt rozliczany jest w EURO. Dotąd spłacone raty oraz występujące różnice
kursowe spowodowały, że stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 1 359 371,42 zł. Do 2012 roku
przewidziano spłatę tego kredytu.  

4. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto pożyczkę na realizację zadania
„Modernizacja oczyszczali ścieków”.  Pierwsza transza uruchomiona była w 2005 r. Spłata zakończy w 2016 r. Stan
zobowiązań z tytułu tej pożyczki na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 1 912 503 zł.  

5. Kredyt na finansowanie robót dodatkowych na zadaniu: „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw”
zaciągnięto w 2007 r. w wysokości 1 000 000 zł  spłatę zaplanowano do 2012 r. Stan na koniec roku 2009 wyniósł 600 000
zł.  

6. Kredyt na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2” w wysokości 490 000 zł również zaciągnięto
w 2007 roku. Spłatę zaplanowano na do 2012 roku. Stan zadłużenia na koniec 2009 r. wyniósł 392 000 zł.  

7. Również  w 2007 r. zaciągnięto kredyt na finansowanie „Adaptacji budynku po Szkole Podstawowej nr 4 na potrzeby
Biblioteki i placówek wychowania pozaszkolnego”  w wysokości 1 991 805 zł.  Stan zadłużenia to 1 195 083 zł.  Spłatę
zaplanowano do 2017 roku.  

8. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Strefa rozwoju
MŚP w rejonie ul. M. Strzody” zaciągnięto w latach 2007 – 2008 pożyczkę w kwocie 1 519 491 zł. Spłatę zaplanowano do
2017 r. Stan zobowiązań z tego tytułu wyniósł 1 345 834 zł.  

9. Również  z WFOŚiGW w 2007 r. zaciągnięto pożyczkę  na prace termomodernizacyjne przy adaptacji budynku po
Szkole Podstawowej nr 4 na kwotę 284 067,84 zł. Spłatę zaplanowano do 2017 roku. Stan zobowiązań to 252 503,84 zł.  

10. Na prace remontowe przy termomodernizacji Gimnazjum nr 2 zaciągnięto w 2007 r. pożyczkę  z WFOŚiGW na
kwotę 680 589 zł. Stan zadłużenia z tego tytułu wyniósł 604 969 zł. Spłatę również zaplanowano do 2017 r.  

11. 11. Pożyczkę z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji zaciągnięto odpowiednio w roku 2007,
2008 i 2009 na kwotę 1 291 094,65 zł, 527 929,16 zł i 480 574,78 zł. Spłata zakończy się odpowiednio w 2017, 2018 i 2019
roku. Stan zobowiązań z tych tytułów na koniec 2009 roku wynosił odpowiednio 1 115 648 zł, 513 648 zł i 480 574,78 zł.  

12. W roku 2008 zaciągnięto z WFOŚiGW trzy pożyczki na termomodernizację  przedszkoli nr 2, 3 i 4. Wysokość
pożyczek wynosiła odpowiednio 125 958 zł,  328 695 zł  i 142 639 zł.  Spłaty rozpoczną się od roku 2010 i zakończą w roku
2018.  

Reasumując stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych do końca 2009 roku kredytów i pożyczek wyniósł 10 602 506,56 zł.
Uwzględniając zrealizowane w 2009 roku dochody na kwotę 46 491 319,49 zł wskaźnik stanu zadłużenia wyniósł na koniec
2009 roku 22,81 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %). Jak już  wspomniano w roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł rat
kredytów i pożyczek. Uwzględniając zapłacone bankom i WFOŚiGW odsetki na łączną  sumę  407 075,16 zł  wskaźnik
spłaty wyniósł w 2009 roku 5,67 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %).  

F. Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały w roku 2009 rachunek dochodów własnych oraz zestawienie
osiągniętych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

W jednostkach, w których wydatki przewyższyły dochody wykorzystano część środków jakie pozostały z roku 2008,
natomiast w jednostkach w których dochody przewyższyły wydatki różnica zwiększyła stan środków, które będą  mogły
zostać  wykorzystane w kolejnych latach. Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów własnych oraz wydatków nimi
sfinansowanych wyżej wymienione jednostek złożyły w formie sprawozdania Rb 34.  

G. Załącznikiem do budżetu miasta był  również  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Według sprawozdania Rb 33 na zaplanowane 180 000 zł  przychodów wykonano 167 663,87 zł,
z zaplanowanych 513 500 zł  wydatków wykonano 232 699,46 zł.  Stan środków pieniężnych GFOŚiGW na koniec roku
wyniósł  509 574,34 zł.  GFOŚiGW jest funduszem celowym który został  zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2010 r. a stan
środków stał się dochodem budżetu w roku 2010.  

H. Do niniejszego sprawozdania dołącza się  jako za łącznik nr 3 sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy oraz Rydułtowskiego Centrum Kultury funkcjonujących jako samorządowe instytucje
kultury.  

- dochody własne zrealizowane na kwotę 31 579 454,06zł,
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 10,31 %,  

- subwencje na łączną sumę 9 496 513,00zł, 
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,56 %,

- dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych, oraz bezzwrotnej pomocy zagranicznej na kwotę
5 415 352,43 zł, 
zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 48,04 %.  

- dochody z podatków, w tej grupie wykonano w 2009 roku dochody na łączną kwotę: 10 393 542,23 zł;

- dochody z opłat wykonane na kwotę 2 638 514,12 zł;

- udziały w podatkach dochodowych 11 871 053,75 zł;

- dochody majątkowe z mienia komunalnego 2 519 422,49 zł.

1) rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  §   0470  „Wpływy z opłat  za  zarząd ,  użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości”  zaplanowano dochody w kwocie 114 700 zł,  wykonano dochody na łączną
kwotę 123 946,58 zł  jednak zarejestrowane na koniec 2009 roku zaleg łości wyniosły 20 277,66 zł. Na powyższą kwotę
składa się  wiele zaległości o niewielkiej nominalnej wartości. Mimo prowadzonych działań  (upomnienia, kierowanie
spraw do sądu) pewnej części zaległości nie udało się wyegzekwować; 

2) rozdziale 70095 „Pozostała działalność”  § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze”  na planowane 549 400 zł,  wykonano 529 220,33 zł.  Odnotowane zaległości
wyniosły na koniec 2009 roku 532 213,46 zł.  W tej pozycji sklasyfikowane są  dochody z czynszów za mieszkania
komunalne oraz lokale użytkowe. Większoś ć  starych zaległości po wyroku sądowym skierowanych zostało do
egzekucji komorniczej. Mimo to utrzymuje się wysoki stan zaległości z tego tytułu. 

1) W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”  §   0350  „Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” na planowane 20 000 zł  wykonano 14 628,08 zł.
Zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy wyniosły 38 991,89 zł. 

2) W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”  § 0310 „Podatek od nieruchomości”  na
planowane 6 180 000,00 zł,  wykonano 7 152 304,70 zł.  Ponadto w tej pozycji klasyfikacji budżetowej część dochodów
została wyegzekwowana w drodze potrąceń  (4 350,27 zł)  jednak na koniec roku 2009 odnotowano zaleg łości
podatników na kwotę 2 898 669,55 zł.  W tej grupie jest kilku podatników od których wyegzekwowanie zobowiązań jest
bardzo trudne a ponadto toczące się postępowanie w sprawie podatku od podziemnych wyrobisk górniczych znacznie
podwyższa stan odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

3) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
210 000 zł  wykonano 112 489,20 zł co stanowi zaledwie 53,57 % planu. W tej pozycji klasyfikacji odnotowano znaczne
zaległości  na łączną  kwotę  137 039,20 zł.  Mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie udaje się  trwale
zmniejszyć odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

4) W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 „Podatek od nieruchomości”
na planowane 2 040 000 zł,  wykonano 2 125 070,55 zł  tj. 104,17 % planu rocznego. Znaczne, bo wynoszące
487 973,02 zł,  zaległości wynikają z faktu, iż  mimo podjętych działań egzekucyjnych są one często mało skuteczne.
Na co wpływ mają  przede wszystkim nie uporządkowany stan prawny nieruchomości oraz duża grupa podatników
zaliczana do sfery ubóstwa lub społecznego niedostosowania. 

5) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
135 000 zł wykonano 157 826,76 zł co stanowi 116,91 %. Zaległości wyniosły na koniec roku 217 939,61 zł. W podatku
od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych konieczne będzie podjęcie skuteczniejszych
metod egzekucji. 

1) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0770 „Wpłaty
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”  na planowane
1 200 000 zł  uzyskano dochody w kwocie 2 494 519,30 zł.  Taki wynik był  konsekwencją  dokonanej w grudniu
korzystnej sprzedaży nieruchomości położonej w rejonie ulic gen. J. Bema i Raciborskiej. 

2) W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw”  § 0510 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego”  zaplanowano
dochody łącznie na kwotę 2 470 000 zł.  Wykonane dochody wyniosły 1 765 500,97zł.  Dochody z tego źródła zmalały
w stosunku do roku poprzedniego o ponad 600 000 zł. Pokazuje to jak niekorzystne dla gmin było zerwanie powiązania
wysokośc i  o płaty eksploatacyjnej z ceną  węgla. Spółk a  węglowa znacząco podwyższyła ceny wszystkich
asortymentów węgla a dochody z opłaty eksploatacyjnej spadają. 

3) W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0010 „Podatek dochodowy od
osób fizycznych” na planowane 13 139 555,00zł  wykonano jedynie 11 216 296 zł. Wzorem lat poprzednich uchwalono
dochody z tego źródła na poziomie nieco wyższym od informacji z Ministerstwa Finansów niestety dochody wykonane
okazały się o ponad 2 mln niższe niż przed rokiem, a nawet o ponad 1 mln niższe niż dwa lata temu. 

4) W tym samym rozdziale w § 0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” zaplanowano dochody w kwocie 200 000 zł
a wykonano 654 757,75 zł.  Precyzyjne zaplanowanie dochodów z tego źródła jest bardzo trudne. Udział w tym podatku
otrzymujemy z wielu Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju. 

1) z budżetu państwa,

2) z funduszy celowych,

3) jako dotacja rozwojowa i środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (środki te łącznie traktowano jako odrębne źródło
dochodów) 

1) w dziale 600 „Transport i łączność”  rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”  § 6300 „Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych”  zaplanowano 50 000 zł  na dofinansowanie budowy chodników przy ul. Piecowskiej i R.
Traugutta; 

2) w  d z i a l e  7 5 4  „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75411 „Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej” § 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zaplanowano 17 000 zł na
wydatki inwestycyjne w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Rydułtowach; 

3) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
§ 6229 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zaplanowano dotację celową dla funkcjonującego jako
samorządowa instytucja kul tury Rydułtowskiego Centrum Kul tury środki w wysokośc i   1   583   963 , 60   zł
z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego w realizowanej przez RCK inwestycji współfinansowanej ze
środków Unii Europejskiej. 

Załącznik nr 1 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Wykonanie dochodów 

Załącznik nr 2 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Wykonanie wydatków 

Załącznik nr 3A 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik3A.pdf

Miejska Biblioteka Publiczna 

Załącznik nr 3B 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik3B.pdf

Rydułtowskie Centrum Kultury 

Skarbnik Miasta Rydułtowy 

mgr Bernard Labusek 

Burmistrz Miasta Rydułtowy 

mgr Kornelia Newy 
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SPRAWOZDANIE  

BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY  

z dnia 15 marca 2010 r. 

z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2009
 

Zgodnie z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późniejszą zmianą) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ma zastosowanie do sprawozdań  z wykonania budżetów jednostek samorządu
terytorialnego za rok 2009. Stąd w oparciu o art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok
2009. 

A. Po stronie dochodów po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku zaplanowano ogółem 46 770 345,57 zł (plan
w trakcie roku zmniejszono o kwotę 1 389 628,18 zł). Wykonano plan w 99,40 % tj. wykonano 46 491 319,49 zł dochodów.
W stosunku do roku 2008 odnotowano kolejny spadek dochodów tym razem o kwotę  1 727 121,61zł  co stanowi 3,58 %
wykonania z roku 2008. Dochody bieżące zostały w 2009 r. wykonane w 96,47 % tj. na planowane 44 939 470,58 zł
wykonano 43 351 897,00 zł,  zaś  dochody majątkowe na zaplanowane 1 830 874,99 zł  wykonano 3 139 422,49 zł,  co
stanowi 171,47 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto porównanie planu, należności, dochodów wykonanych, należności
pozostałych do zapłaty i skutków udzielonych ulg, zwolnień  i obniżenia dopuszczalnych stawek podatkowych zawierają
sprawozdania Rb 27S – w pełnej szczegółowości i Rb PDP dla podstawowych dochodów podatkowych. 

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się: 

Wśród dochodów własnych można wydzielić  cztery znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w roku 2009 grupy
dochodów: 

Strukturę wykonanych w 2009 roku dochodów przedstawia poniższy diagram:

Analizę  realizacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przeprowadzono w porównaniu
z kwotą dochodów należnych, w celu przeanalizowania przyczyn niewyegzekwowania należności. W tym celu zsumowano
zaległości inne niż  odsetki. Suma tych zaległości wyniosła 4 461 178,13 zł.  Następnie wyodrębniono pozycje klasyfikacji
budżetowej, w których zaległości na koniec 2009 r. przekroczyły 20 000 zł.  We wszystkich pozostałych pozycjach
klasyfikacyjnych łączna kwota zaległości wyniosła na koniec 2009 r. 82 866,74 zł co stanowi 1,86% ogółu nieodsetkowych
zaległości.  

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 

2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75416 „Straż  Miejska”  § 0570
„Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”  na zaplanowane 140 000 zł  wykonano 124 280,45 zł.
Zaległości wyniosły na koniec 2009 r. 45 207 zł.  

3. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”: 

4. Oddzielnego omówienia wymaga kilka pozycji klasyfikacji budżetowej w których odnotowano znaczne odstępstwa
wykonanych dochodów od planu: 

W roku 2009 gmina pozyskała następujące dotacje celowe odpowiednio: 

w podziale na dochody bieżące i majątkowe.  

Szczegółowe zestawienie pozyskanych dotacji według paragrafów klasyfikacji budżetowej:

§ 2008. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 8 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Pozyskane środki przeznaczone były na real izację  programu, którego
beneficjentem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – pozyskana kwota to 256 601,62 zł.  Miasto realizuje jeszcze
programy w Urzędzie Miasta oraz Ognisku Pracy Pozaszkolnej jednak środki na te cele nie wpłynęły do budżetu do końca
2009 roku.  

§ 2009. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 9 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu państwa. Środki zaplanowano i pozyskano na te same zadania co w § 2008. Wielkość dochodów
z tego źródła wyniosła 13 584,79 zł.  

§ 2010. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W paragrafie tym gmina uzyskała łącznie 3 396 236,64 zł
dochodów na realizację zadań z zakresu administracji, pomocy społecznej, utrzymania spisu wyborców oraz zwrotu akcyzy
dla rolników. W tych pozycjach klasyfikacyjnych obowiązuje zasada, że plan dochodów jest ustalony decyzją o przyznaniu
dotacji. Stąd różnice po stronie dochodów między planem a wykonaniem świadczą o tym, że środki przyznane nie zostały
przez nas wykorzystane. Łącznie kwota niewykorzystanej dotacji w omawianym paragrafie w 2009 roku wyniosła
85 849,61zł.  Jak wynika z informacji złożonych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ściśle
uregulowane zasady przyznawania niektórych świadczeń uniemożliwiły wykorzystanie ich w pełnej wysokości.  

§ 2020. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę  na podstawie
porozumień  z organami administracji rządowej. W paragrafie tym uzyskaliśmy dotację  w wysokośc i  56 645,00 zł
odpowiednio na utrzymanie grobów wojennych – 2 000 zł, na realizację programu „Razem bezpieczniej” – 37 418 zł oraz na
program wymiany młodzieżowej z Ukrainą 17 227 zł.  

§ 2030. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
W paragrafie tym sklasyfikowano środki w kwocie 1 239 250,87 zł,  przyznane na zadania z zakresu pomocy społecznej
oraz oświaty i wychowania w tym na pomoc udzielaną  uczniom. W tej grupie dochodów również  zdarzyły się  przypadki
zwrotu niewykorzystanych dotacji, jednak należy podkreślić,  że wszyscy wnioskodawcy po spełnieniu warunków
określonych w ustawie otrzymali należne świadczenia. Na etapie składania wniosku o dotację uwzględniono potencjalnych
beneficjentów tj. np. uczniów, którzy ze względów ekonomicznych mogą  być  stypendystami. Po określeniu warunków
uzyskania pomocy albo nie złożono wniosków, albo wnioski nie spełniały wymogów formalnych i nie było możliwe
przyznanie środków. Łączna kwota niewykorzystanej dotacji w tym paragrafie wyniosła w 2009 roku 111 865,13 zł.  

§ 2039. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
Cyfra 9 oznacza, że chodzi o środki krajowe na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W paragrafie
tym zaplanowano 10 % udział  budżetu państwa w zadania dofinansowane w ramach programów dla których instytucją
zarządzającą  nie jest Marszałek Województwa. Zaplanowana kwota to 38 748,37 zł  nie wykonano żadnych dochodów
z tego źródła. Dotacja ta ma charakter refundacji wcześniej poniesionych przez gminę wydatków. Stąd bardzo trudno jest
precyzyjnie określić kiedy refundacja nastąpi i jakie w związku z tym gmina osiągnie dochody.  

§ 2440. - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację  zadań  bieżących jednostek sektora finansów
publicznych. Z tego źródła pozyskaliśmy w 2009 r. dotację  z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na usuwanie azbestu i realizację programu ograniczenia niskiej emisji. Łącznie dotacje w roku 2009 na wymienione
cele wyniosły 56 594,63 zł.  

§ 2708. 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Cyfra 8 oznacza środki z Unii Europejskiej. W tym
paragrafie sklasyfikowano dochody na realizację  programów dla których instytucją  zarządzającą  nie jest Marszałek
Województwa. Łączna kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 76 538,88 zł.  Wykonanie dochodów z tego źródła znacznie
odbiegło od planu który wynosił 411 293,28 zł.  

§ 6298. - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Zaplanowane środki w kwocie 5 874,99 zł  służyć  miały w ramach
mechanizmu cross-financing’u na jedno z zadań realizowanych w szkołach. Środki do końca roku 2009 nie wpłynęły.  

§ 6320. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W tej pozycji klasyfikacyjnej zaewidencjonowano pozyskane
z budżetu państwa środki w kwocie 20 000 zł w ramach mechanizmu cross-financing’u dla zadania „Razem bezpieczniej”.  

§ 6330. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin). Zaplanowane i wykonane dochody w tym paragrafie wyniosły 300 000 zł  i dotyczyły realizacji
zadania w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.  

Do kategorii środków zewnętrznych należy zaliczyć  również  dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu
terytorialnego. Dochody takie zaliczane są  do dochodów własnych. W tej kategorii traktowanej jako odrębne źródło
dochodów pozyskano odpowiednio jako dochody bieżące kwotę 346 477,12 zł oraz jako dochody majątkowe 300 000 zł.  

B. Po stronie wydatków budżet miasta za rok 2009 wykonano w 92,61 % tj. na planowane 47 512 826,14 zł
wydatkowano 44 003 561,72 zł.  Wydatki budżetu miasta zmalały w stosunku do roku 2008 o 0,40 %. Szczegółowe
zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ponadto
zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaangażowania środków
budżetowych oraz poziomu zobowiązań  stanowi sprawozdanie Rb 28S. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i inne
jednostki budżetowe miasta dzieli się  na wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne). Wydatki majątkowe wykonano
w 93,40 % planu a wydatki bieżące w 92,52 % planu. Uwzględniając powyższy podział,  można przedstawić  zrealizowane
wydatki budżetu za pomocą następującego diagramu:

Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania roku 2008 o 6,19 %, zaś  wydatki majątkowe zmalały o 34,98 %
w porównaniu z wykonanymi w roku 2008 wydatkami majątkowymi.  

Szczegółowy opis wykonania budżetu po stronie wydatków rozpoczniemy od analizy wydatków inwestycyjnych. Po
uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie w trakcie roku plan wydatków majątkowych zamkną ł  się  kwotą
4 922 796,06 zł,  wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 4 598 003,68 zł, różnica wyniosła niespełna 325 tys. zł.
Wydatki inwestycyjne sklasyfikowano w kilku paragrafach klasyfikacji budżetowej: 6050 i 6059 „Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych”  jest to paragraf, w którym klasyfikowane są  przede wszystkim roboty budowlane; 6060, 6068
i 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” tu klasyfikowane są zakupy gotowych środków trwałych
jak również  zakupy gruntów; 6229 i 6300 odpowiednio „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”  oraz „Dotacja
celowa na pomoc finansową  udzielaną  między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”.  

W pierwszej grupie paragrafów plan wykonano w 93,59 % tj. na planowane 2 606 848,26 zł  wykonano 2 439 875,67 zł.
Planu nie wykonano w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

1. Wśród sklasyfikowanych w dziale 600 „Transport i łączność”  w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
zaplanowano kwotę 27 000 zł na zakup i ustawienie trzech wiat przystankowych. Wszystkie wiaty zostały zakupione, jedna
wiata została kompletnie ustawiona, pozostałe dwie ze względu na przedłużającą  się  procedurę  uzgodnieniową  zostaną
ustawione w roku 2010. Wydatkowano w związku z tym jedynie kwotę  17 689,06 zł.  W rozdziale 60016 „Drogi publiczne
gminne” dla 4 zadań:  „Budowa murów oporowych przy ul. K. Przerwy-Tetmajera”, „Modernizacja ul. Strzelców Bytomskich”,
„Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej”  oraz „Modernizacja ul. B. Krzywoustego”  planowany zakres rzeczowy został
zrealizowany. Łącznie na planowane 108 220,04 zł  wydatkowano 103 809,34 zł  co stanowi 95,92 % planu. W rozdziale
60017 „Drogi wewnętrzne”  zaplanowano środki na realizację dwóch zadań:  „Droga przy cmentarzu” i „Modernizacja układu
komunikacyjnego w rejonie budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury”.  Kwoty zaplanowane w roku 2009, to odpowiednio:
497 315 zł  i 236 000 zł,  zaś  wykonanie wyniosło: 373 001,66 zł  i 235 216,75 zł.  Planowany zakres rzeczowy nie został
zrealizowany dla pierwszego z wymienionych zadań – stosowną korektę planu wprowadzono już w budżecie roku 2010.  

2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano dwa zadania: prace
projektowe dla „Budowy budynków mieszkalnych wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. W. Korfantego” oraz realizowaną przez
ZGK „Modernizację  budynków mieszkalnych”.  Plan rzeczowy wykonano, zaś  wydatki zostały wykonane odpowiednio
w 100 % i 97,39 % planu.  

3 .   W   d z i a l e   7 1 0  „Działalnoś ć  usługowa”  rozdz ia le  71035 „Cmentarze”  zaplanowano realizację  zadania
„Zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami do kontenera sanitarnego przy ul. Spokojnej w Rydułtowach”. Plan wykonano
w 100 %.  

4. W dziale 750 „Administracja publiczna”  rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
zaplanowano 40 000 zł na realizację programu „Przezroczysty Urząd”. Wykorzystano 39 650 zł co stanowi 99,13 % planu . 

5. W 100 % rzeczowo i finansowo zrealizowano zadanie „Modernizacja budynku Straży Miejskiej”  sklasyfikowane
w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75416 „Straż Miejska”.  

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 „Przedszkola ” zaplanowano środki w wysokości 59 475 zł na
pierwszy etap prac projektowych nowego przedszkola. Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 100 %.  

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano
9 700 zł  na prace projektowe dla budynków gospodarczych na zapleczu Urzędu Miasta – zakres rzeczowo-finansowy
w pełni wykonano.  

8. Prace projektowe dla „Zagospodarowanie terenu - Biblioteka”  sklasyfikowano w dziale 921 „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92116 „Biblioteki”.  Plan finansowy w tej pozycji wykonano w 90,43 % tj. na planowane
60 000 zł wydatkowano 54 255,99 zł  

9. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
wydatkowano zaplanowaną  kwotę  11 712 zł  na dokończenie prac projektowych w związku z adaptacją  byłego basenu
krytego na potrzeby Rydułtowskiego Centrum Kultury.  

10. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano środki na realizację trzech
zadań:  „Moje boisko - Orlik 2012 – II”,  „Przebudowa boiska przy SP nr 1” oraz „Rewitalizacja - budowa basenu krytego”.
Pierwsze z wymienionych zadań  to wykonane roboty budowlane, pozostałe nakłady przeznaczone były na prace
dokumentacyjne. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany zaś poniesione wydatki to odpowiednio: 915 335,58 zł,
6 112 zł i 50 766,63 zł.  

11. W tym samym dziale klasyfikacji budżetowej 926 „Kultura fizyczna i sport”  w rozdziale 92695 „Pozostała
działalność”  zaplanowano nakłady na utworzenie placu zabaw na osiedlu Karola oraz na prace projektowe w ramach
zadania „Tereny rekreacyjne ul. Mickiewicza”.  Środki zaplanowane to odpowiednio: 20 500 zł  i 88 570 zł. Zakres rzeczowy
został zrealizowany zaś wydatki wyniosły odpowiednio: 18 541,26 zł i 88 366 zł.  

W drugiej grupie wydatków - zakupy inwestycyjne na zaplanowane 664 984,20 zł  wydatkowano 507 191,41 zł,  co
stanowi 76,27 % planu. Niewykonano planu przede wszystkim w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005
„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  gdzie zaplanowano środki  na zakup gruntów w kwocie 291 300 zł
a wydatkowano 190 168,58 zł. Nie doszło w ubiegłym roku do zakupu gruntów od PKP. Środki na ten cel były zaplanowane,
jednak umowy dotąd nie podpisano. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)”  na zaplanowane 77 000 zł  na zakupy sprzętu i komputeryzację  Urzędu wykorzystano 47 322,34 zł.
Zakres rzeczowy zaplanowanych zakupów zrealizowano, jednak sprzęt o wartości jednostkowej poniżej 3 500 zł zaliczany
jest do pozostały c h  środków trwałych a więc wydatek nie jest wydatkiem majątkowym. W dziale 801 „Oświata
i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” nie dokonano zakupu kserokopiarki w ramach programu realizowanego
ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.  

Ostatnią  grupą  wydatków majątkowych są  dotacje inwestycyjne. W budżecie roku 2009 zaplanowano trzy dotacje
inwestycyjne: 

Wszystkie dotacje inwestycyjne przekazano w planowanej wysokości.  

Analizę wykonania wydatków bieżących przeprowadzono według rodzaju prowadzonej działalności. Rodzaj działalności
według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD uwzględniony został  w klasyfikacji budżetowej, konkretnie w działach tej
klasyfikacji. Aby obrazowo przedstawić porównanie wielkości nakładów według rodzajów prowadzonej działalności dokonano
wzorem lat ubiegłych pewnego pogrupowania wydatków bieżących.  

Wydzielono spośród wszystkich wydatków bieżących wydatki związane z edukacją  tj. sklasyfikowane w działach
801 „Oświata i wychowanie”,  803 „Szkolnictwo wyższe”  i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”,  wydatki te wykonano
w roku 2009 na łączną kwotę 16 436 773,77 zł,  co stanowiło 96,81 % kwoty zaplanowanej. Wydatki te wzrosły w stosunku
do wykonania z roku 2008 o 2,12 %.  

Drugą  grupę  stanowią  wydatki związane z technicznym utrzymaniem infrastruktury komunalnej. Zaliczono tu wydatki
sklasyfikowane w działach 600 „Transport”,  700 „Gospodarka mieszkaniowa”  i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska”,  wykonano je na kwotę 6 701 540,30 zł tj. w 93,27 % w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano
wzrost o 17,73 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.  

Kolejna grupa wydatków, to te sklasyfikowane w dziale 852 „Pomoc społeczna”,  wykonanie tych wydatków bieżących
wyniosło 6 734 872,74 zł  co stanowiło 87,63 % planu. W tej pozycji również  odnotowano wzrost w stosunku do roku
poprzedniego o 4,58 %.  

W grupie wydatków administracyjnych ujęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna”. W tej grupie
wydatków bieżących - wykonanych na kwotę 6 065 594,22 zł - plan wykonano w 93,53 %. Tu również odnotowano przyrost
wydatków o 5,26 % w stosunku do wykonania w roku poprzednim.  

Kolejną  grupą  wydatków są  nakłady poniesione na ochronę  zdrowia, kulturę  i sport. Do tej grupy zaliczono wydatki
sklasyfikowane w działach 851 „Ochrona zdrowia”,  921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  oraz 926 „Kultura
fizyczna i sport”.  Omawiane wydatki wykonano na łączną  kwotę  1 920 817,69 zł  tj. w 92,92 % w stosunku do planu.
Również w tej grupie wydatków odnotowano przyrost w stosunku do roku 2008 o 6,92 %.  

Pozostałe wydatki wykonane w roku 2009 na łączną kwotę 1 545 959,32 zł stanowią niespełna 3,92 % ogółu wydatków
bieżących, wykonanie wyniosło tu 70,63 % planu rocznego wydatki te nazwano Inne wydatki bieżące. Tak niskie wykonanie
w tej grupie wydatków wynika z ich specyfiki. Klasyfikowane są  tu rezerwy budżetowe, które niezależnie od stopnia
wykorzystania nigdy nie wykazują  wykonania oraz odsetki od kredytów i pożyczek, których wykonanie było znacznie
niższe od planowanego ze względu na korzystanie z preferencyjnych kredytów i pożyczek o stopach odsetek niższych od
rynkowych. Wydatki te, podobnie jak wszystkie wyżej omówione, również  wzrosły w stosunku do roku poprzedniego,
współczynnik wzrostu wyniósł  17,06 %. W grupie tych wydatków znajdują  się  wydatki związane z bezpieczeństwem
publicznym i ochroną  przeciwpożarową.  W roku 2009 zwiększyła się  iloś ć  zadań  realizowanych przez Straż  Miejską.
Realizowaliśmy wspomniany już  program „Razem bezpieczniej”  oraz w związku z zakupem w 2008 roku fotoradaru
zwiększono zatrudnienie w Straży Miejskiej i wzrosły również inne wydatki bieżące (ubezpieczenie samochodu, paliwo).

Część wydatków bieżących została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego, funduszy celowych oraz środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, subwencja oświatowa
w całości została wykorzystana na finansowanie zadań edukacyjnych, część wydatków zgodnie z obowiązującym prawem
została sfinansowana z innych środków celowych takich jak opłaty za koncesje alkoholowe czy zwrot z innych gmin
środków wypłaconych w formie dotacji do przedszkoli niepublicznych. Zmniejszając poniesione w roku 2009 nakłady
bieżące o te właśnie wielkości możemy przekonać  się ile gmina przeznaczyła własnych środków na poszczególne rodzaje
zadań. Tę skorygowaną strukturę wydatków przedstawia diagram:

W roku 2009 z budżetu gminy przekazano w formie dotacji na realizację  zadań  bieżących różnym podmiotom środki
finansowe na łączną  kwotę  3 514 517,77 zł.  Kwoty 627 555 zł  i 375 131 zł  przekazano w formie dotacji podmiotowych
funkcjonującym jako samorządowe instytucje kultury odpowiednio Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy i Rydułtowskiemu
Centrum Kultury.  

Dla przedszkoli i szkół niepublicznych kwotę dotacji ustala się w oparciu o kwotę wydatków ponoszonych w placówkach
publicznych. Łączna kwota przekazanych i rozliczonych dotacji dla niepublicznych placówek wyniosła w 2009 roku
595 322,25 zł, zaś kwota przekazana gminie, która dotacji udzielała innej niepublicznej placówce wyniosła 1 411,80 zł.  

W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację  na
łączną kwotę 22 000 zł.  

Zgodnie z przepisami przekazano Izbie Rolniczej odpis 2 % z podatku rolnego w wysokości 3 215,65 zł.  

Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z przyjętymi w poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na
łączną kwotę 955 282,48 zł.  

Stowarzyszeniom oraz innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na
realizację  zadań  w zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu, edukacyjnej opieki wychowawczej,
ochrony zdrowia, w tym w ramach realizowanego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na ochronę
środowiska na łączną  kwotę  923 042,08 zł,  w tym 480 574,78 jako dotacja dla osób fizycznych w ramach realizowanego
programu ochrony powietrza. Zasady przyznawania dotacji w roku 2009 określone były w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. nr 193 poz. 1891) oraz w uchwałach Rady Miasta Rydułtowy. Zestawienie przyznanych i rozliczonych dotacji
przedstawia poniższa tabela.

Rozliczenie dotacji beneficjent kieruje do Urzędu Miasta, do komórki organizacyjnej określonej w umowie. W przypadku,
gdy dotacja uruchamiana jest w ratach – uruchomienie kolejnej raty poprzedza się rozliczeniem poprzedniej.  

C. Jako wydatki budżetu miasta jednak wyodrębnione zarówno na etapie planowania jak i wykonania należy zaliczyć
zadania zlecone i inne realizowane przez gminę na podstawie ustaw (§ 2010 – dochodów). Wielkość pozyskanych na ten
cel dotacji i zrealizowanych wydatków (kwoty te są sobie równe, ponieważ  niewykorzystane dotacje podlegają zwrotowi co
powoduje zmniejszenie uzyskanych dotacji) omówiono w pierwszej części niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowe
rozliczenie dotacji i wydatków nimi sfinansowanych zawiera sprawozdanie Rb – 50.  
W związku z realizacją  zadań  zleconych osiągnięto 154 390,42 zł  dochodów, z których zgodnie z obowiązującymi
przepisami 107 658,12 zł  odprowadzono do budżetu państwa a kwota 46 732,30 zł stanowiła dochód jednostek samorządu
terytorialnego z czego 40 977,47 zł  stanowiło dochód naszej gminy. Szczegółowe rozliczenie dochodów zawiera
sprawozdanie Rb 27ZZ.  
Jako zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją  rządową  realizowano w roku 2009 trzy zadania:
utrzymanie grobów wojennych za kwotę 2 000 zł  (§ 2020 – dochodów), Program „Razem bezpieczniej” z dotacją z budżetu
państwa na kwotę  37 418 zł  oraz program wymiany młodzieżowej z Ukrainą  z dotacją  z budżetu państwa na kwotę
17 227 zł. Wszystkie zadania zostały w pełni zrealizowane.  
Miasto Rydułtowy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowało kilka zadań.  Wspólnie
z gminami Gaszowice i Jejkowice utrzymywana była rydułtowska Straż  Miasta. W porozumieniu ze Starostą  Powiatu
Wodzisławskiego realizowane było zadanie z zakresu Obrony Cywilnej oraz Miasto prowadziło dwie placówki wychowania
pozaszkolnego (§ 2320 – dochodów). Zadania te zostały w 100 % zrealizowane.  

D. Budżet w 2009 r. zamkną ł  się  nadwyżką  w kwocie 2 487 757,77 zł  mimo iż  planowany był  deficyt w wysokości
742 480,57 zł.  Na zmniejszenie deficytu znaczący wpływ miał  wysoki poziom wykonania dochodów (wykonano 99,40 %
planu) oraz wyżej omówione nie wykonanie niektórych pozycji po stronie wydatków budżetu – wydatki wykonano w 92,89 %
w stosunku do planu. Szczegółowe dane na ten temat zawarto w sprawozdaniu Rb NDS. 

W roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł  rat kredytów i pożyczek. Ponieważ  budżet zamknął się  nadwyżką  (dochody
pokryły wszystkie dokonane wydatki) spłaty rat należy uznać za pokryte tą właśnie nadwyżką.  

Pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na kwotę  480 574,78 zł  zwiększy stan wolnych środków do wykorzystania
w kolejnych latach. Ponieważ  wolne środki według stanu na dzień  1 stycznia 2009 r. wynosiły 4 685 615,15 zł  więc
uwzględniając niewykorzystaną nadwyżkę oraz zaciągniętą pożyczkę stan wolnych środków na koniec roku 2009 wyniesie
5 424 781,57 zł.  

E. Na stan zobowiązań  miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek odnotowany na dzień 31 grudnia 2009 r. –
wykazany w sprawozdaniu Rb Z - wpływ mają  zarówno kredyty i pożyczki zaciągnięte przed rokiem 2009 jak i pożyczka
jaką miasto zaciągnęło na finansowanie wydatków bieżących – Program ograniczenia niskiej emisji w roku 2009. 

Do kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2009 r. należą następujące pozycje: 
1. W roku 2005 na zadanie „Modernizacja ul. Leona w Rydułtowach”  zaciągnięto kredyt preferencyjny dla gmin

górniczych w wysokości 560 197,09 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych spłat stan zobowiązań  na
31 grudnia 2009 r. wyniósł 80 223,51 zł. Spłatę założono do roku 2010.  

2. Również  w roku 2005 na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. Bohaterów Warszawy z ul. M. Strzody”  zaciągnięto
kredyt preferencyjny dla gmin górniczych w wysokości 1 035 913,23 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych
spłat stan zobowiązań na koniec roku wyniósł 152 856,01 zł. Spłatę również założono do 2010 r.  

3. Dla zadania „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw” zaciągnięto w 2005 roku kredyt ze środków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt rozliczany jest w EURO. Dotąd spłacone raty oraz występujące różnice
kursowe spowodowały, że stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 1 359 371,42 zł. Do 2012 roku
przewidziano spłatę tego kredytu.  

4. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto pożyczkę na realizację zadania
„Modernizacja oczyszczali ścieków”.  Pierwsza transza uruchomiona była w 2005 r. Spłata zakończy w 2016 r. Stan
zobowiązań z tytułu tej pożyczki na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 1 912 503 zł.  

5. Kredyt na finansowanie robót dodatkowych na zadaniu: „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw”
zaciągnięto w 2007 r. w wysokości 1 000 000 zł  spłatę zaplanowano do 2012 r. Stan na koniec roku 2009 wyniósł 600 000
zł.  

6. Kredyt na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2” w wysokości 490 000 zł również zaciągnięto
w 2007 roku. Spłatę zaplanowano na do 2012 roku. Stan zadłużenia na koniec 2009 r. wyniósł 392 000 zł.  

7. Również  w 2007 r. zaciągnięto kredyt na finansowanie „Adaptacji budynku po Szkole Podstawowej nr 4 na potrzeby
Biblioteki i placówek wychowania pozaszkolnego”  w wysokości 1 991 805 zł.  Stan zadłużenia to 1 195 083 zł.  Spłatę
zaplanowano do 2017 roku.  

8. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Strefa rozwoju
MŚP w rejonie ul. M. Strzody” zaciągnięto w latach 2007 – 2008 pożyczkę w kwocie 1 519 491 zł. Spłatę zaplanowano do
2017 r. Stan zobowiązań z tego tytułu wyniósł 1 345 834 zł.  

9. Również  z WFOŚiGW w 2007 r. zaciągnięto pożyczkę  na prace termomodernizacyjne przy adaptacji budynku po
Szkole Podstawowej nr 4 na kwotę 284 067,84 zł. Spłatę zaplanowano do 2017 roku. Stan zobowiązań to 252 503,84 zł.  

10. Na prace remontowe przy termomodernizacji Gimnazjum nr 2 zaciągnięto w 2007 r. pożyczkę  z WFOŚiGW na
kwotę 680 589 zł. Stan zadłużenia z tego tytułu wyniósł 604 969 zł. Spłatę również zaplanowano do 2017 r.  

11. 11. Pożyczkę z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji zaciągnięto odpowiednio w roku 2007,
2008 i 2009 na kwotę 1 291 094,65 zł, 527 929,16 zł i 480 574,78 zł. Spłata zakończy się odpowiednio w 2017, 2018 i 2019
roku. Stan zobowiązań z tych tytułów na koniec 2009 roku wynosił odpowiednio 1 115 648 zł, 513 648 zł i 480 574,78 zł.  

12. W roku 2008 zaciągnięto z WFOŚiGW trzy pożyczki na termomodernizację  przedszkoli nr 2, 3 i 4. Wysokość
pożyczek wynosiła odpowiednio 125 958 zł,  328 695 zł  i 142 639 zł.  Spłaty rozpoczną się od roku 2010 i zakończą w roku
2018.  

Reasumując stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych do końca 2009 roku kredytów i pożyczek wyniósł 10 602 506,56 zł.
Uwzględniając zrealizowane w 2009 roku dochody na kwotę 46 491 319,49 zł wskaźnik stanu zadłużenia wyniósł na koniec
2009 roku 22,81 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %). Jak już  wspomniano w roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł rat
kredytów i pożyczek. Uwzględniając zapłacone bankom i WFOŚiGW odsetki na łączną  sumę  407 075,16 zł  wskaźnik
spłaty wyniósł w 2009 roku 5,67 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %).  

F. Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały w roku 2009 rachunek dochodów własnych oraz zestawienie
osiągniętych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

W jednostkach, w których wydatki przewyższyły dochody wykorzystano część środków jakie pozostały z roku 2008,
natomiast w jednostkach w których dochody przewyższyły wydatki różnica zwiększyła stan środków, które będą  mogły
zostać  wykorzystane w kolejnych latach. Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów własnych oraz wydatków nimi
sfinansowanych wyżej wymienione jednostek złożyły w formie sprawozdania Rb 34.  

G. Załącznikiem do budżetu miasta był  również  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Według sprawozdania Rb 33 na zaplanowane 180 000 zł  przychodów wykonano 167 663,87 zł,
z zaplanowanych 513 500 zł  wydatków wykonano 232 699,46 zł.  Stan środków pieniężnych GFOŚiGW na koniec roku
wyniósł  509 574,34 zł.  GFOŚiGW jest funduszem celowym który został  zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2010 r. a stan
środków stał się dochodem budżetu w roku 2010.  

H. Do niniejszego sprawozdania dołącza się  jako za łącznik nr 3 sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy oraz Rydułtowskiego Centrum Kultury funkcjonujących jako samorządowe instytucje
kultury.  

- dochody własne zrealizowane na kwotę 31 579 454,06zł,
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 10,31 %,  

- subwencje na łączną sumę 9 496 513,00zł, 
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,56 %,

- dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych, oraz bezzwrotnej pomocy zagranicznej na kwotę
5 415 352,43 zł, 
zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 48,04 %.  

- dochody z podatków, w tej grupie wykonano w 2009 roku dochody na łączną kwotę: 10 393 542,23 zł;

- dochody z opłat wykonane na kwotę 2 638 514,12 zł;

- udziały w podatkach dochodowych 11 871 053,75 zł;

- dochody majątkowe z mienia komunalnego 2 519 422,49 zł.

1) rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  §   0470  „Wpływy z opłat  za  zarząd ,  użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości”  zaplanowano dochody w kwocie 114 700 zł,  wykonano dochody na łączną
kwotę 123 946,58 zł  jednak zarejestrowane na koniec 2009 roku zaleg łości wyniosły 20 277,66 zł. Na powyższą kwotę
składa się  wiele zaległości o niewielkiej nominalnej wartości. Mimo prowadzonych działań  (upomnienia, kierowanie
spraw do sądu) pewnej części zaległości nie udało się wyegzekwować; 

2) rozdziale 70095 „Pozostała działalność”  § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze”  na planowane 549 400 zł,  wykonano 529 220,33 zł.  Odnotowane zaległości
wyniosły na koniec 2009 roku 532 213,46 zł.  W tej pozycji sklasyfikowane są  dochody z czynszów za mieszkania
komunalne oraz lokale użytkowe. Większoś ć  starych zaległości po wyroku sądowym skierowanych zostało do
egzekucji komorniczej. Mimo to utrzymuje się wysoki stan zaległości z tego tytułu. 

1) W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”  §   0350  „Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” na planowane 20 000 zł  wykonano 14 628,08 zł.
Zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy wyniosły 38 991,89 zł. 

2) W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”  § 0310 „Podatek od nieruchomości”  na
planowane 6 180 000,00 zł,  wykonano 7 152 304,70 zł.  Ponadto w tej pozycji klasyfikacji budżetowej część dochodów
została wyegzekwowana w drodze potrąceń  (4 350,27 zł)  jednak na koniec roku 2009 odnotowano zaleg łości
podatników na kwotę 2 898 669,55 zł.  W tej grupie jest kilku podatników od których wyegzekwowanie zobowiązań jest
bardzo trudne a ponadto toczące się postępowanie w sprawie podatku od podziemnych wyrobisk górniczych znacznie
podwyższa stan odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

3) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
210 000 zł  wykonano 112 489,20 zł co stanowi zaledwie 53,57 % planu. W tej pozycji klasyfikacji odnotowano znaczne
zaległości  na łączną  kwotę  137 039,20 zł.  Mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie udaje się  trwale
zmniejszyć odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

4) W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 „Podatek od nieruchomości”
na planowane 2 040 000 zł,  wykonano 2 125 070,55 zł  tj. 104,17 % planu rocznego. Znaczne, bo wynoszące
487 973,02 zł,  zaległości wynikają z faktu, iż  mimo podjętych działań egzekucyjnych są one często mało skuteczne.
Na co wpływ mają  przede wszystkim nie uporządkowany stan prawny nieruchomości oraz duża grupa podatników
zaliczana do sfery ubóstwa lub społecznego niedostosowania. 

5) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
135 000 zł wykonano 157 826,76 zł co stanowi 116,91 %. Zaległości wyniosły na koniec roku 217 939,61 zł. W podatku
od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych konieczne będzie podjęcie skuteczniejszych
metod egzekucji. 

1) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0770 „Wpłaty
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”  na planowane
1 200 000 zł  uzyskano dochody w kwocie 2 494 519,30 zł.  Taki wynik był  konsekwencją  dokonanej w grudniu
korzystnej sprzedaży nieruchomości położonej w rejonie ulic gen. J. Bema i Raciborskiej. 

2) W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw”  § 0510 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego”  zaplanowano
dochody łącznie na kwotę 2 470 000 zł.  Wykonane dochody wyniosły 1 765 500,97zł.  Dochody z tego źródła zmalały
w stosunku do roku poprzedniego o ponad 600 000 zł. Pokazuje to jak niekorzystne dla gmin było zerwanie powiązania
wysokośc i  o płaty eksploatacyjnej z ceną  węgla. Spółk a  węglowa znacząco podwyższyła ceny wszystkich
asortymentów węgla a dochody z opłaty eksploatacyjnej spadają. 

3) W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0010 „Podatek dochodowy od
osób fizycznych” na planowane 13 139 555,00zł  wykonano jedynie 11 216 296 zł. Wzorem lat poprzednich uchwalono
dochody z tego źródła na poziomie nieco wyższym od informacji z Ministerstwa Finansów niestety dochody wykonane
okazały się o ponad 2 mln niższe niż przed rokiem, a nawet o ponad 1 mln niższe niż dwa lata temu. 

4) W tym samym rozdziale w § 0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” zaplanowano dochody w kwocie 200 000 zł
a wykonano 654 757,75 zł.  Precyzyjne zaplanowanie dochodów z tego źródła jest bardzo trudne. Udział w tym podatku
otrzymujemy z wielu Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju. 

1) z budżetu państwa,

2) z funduszy celowych,

3) jako dotacja rozwojowa i środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (środki te łącznie traktowano jako odrębne źródło
dochodów) 

1) w dziale 600 „Transport i łączność”  rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”  § 6300 „Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych”  zaplanowano 50 000 zł  na dofinansowanie budowy chodników przy ul. Piecowskiej i R.
Traugutta; 

2) w  d z i a l e  7 5 4  „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75411 „Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej” § 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zaplanowano 17 000 zł na
wydatki inwestycyjne w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Rydułtowach; 

3) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
§ 6229 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zaplanowano dotację celową dla funkcjonującego jako
samorządowa instytucja kul tury Rydułtowskiego Centrum Kul tury środki w wysokośc i   1   583   963 , 60   zł
z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego w realizowanej przez RCK inwestycji współfinansowanej ze
środków Unii Europejskiej. 
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SPRAWOZDANIE  

BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY  

z dnia 15 marca 2010 r. 

z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2009
 

Zgodnie z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późniejszą zmianą) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ma zastosowanie do sprawozdań  z wykonania budżetów jednostek samorządu
terytorialnego za rok 2009. Stąd w oparciu o art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok
2009. 

A. Po stronie dochodów po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku zaplanowano ogółem 46 770 345,57 zł (plan
w trakcie roku zmniejszono o kwotę 1 389 628,18 zł). Wykonano plan w 99,40 % tj. wykonano 46 491 319,49 zł dochodów.
W stosunku do roku 2008 odnotowano kolejny spadek dochodów tym razem o kwotę  1 727 121,61zł  co stanowi 3,58 %
wykonania z roku 2008. Dochody bieżące zostały w 2009 r. wykonane w 96,47 % tj. na planowane 44 939 470,58 zł
wykonano 43 351 897,00 zł,  zaś  dochody majątkowe na zaplanowane 1 830 874,99 zł  wykonano 3 139 422,49 zł,  co
stanowi 171,47 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto porównanie planu, należności, dochodów wykonanych, należności
pozostałych do zapłaty i skutków udzielonych ulg, zwolnień  i obniżenia dopuszczalnych stawek podatkowych zawierają
sprawozdania Rb 27S – w pełnej szczegółowości i Rb PDP dla podstawowych dochodów podatkowych. 

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się: 

Wśród dochodów własnych można wydzielić  cztery znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w roku 2009 grupy
dochodów: 

Strukturę wykonanych w 2009 roku dochodów przedstawia poniższy diagram:

Analizę  realizacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przeprowadzono w porównaniu
z kwotą dochodów należnych, w celu przeanalizowania przyczyn niewyegzekwowania należności. W tym celu zsumowano
zaległości inne niż  odsetki. Suma tych zaległości wyniosła 4 461 178,13 zł.  Następnie wyodrębniono pozycje klasyfikacji
budżetowej, w których zaległości na koniec 2009 r. przekroczyły 20 000 zł.  We wszystkich pozostałych pozycjach
klasyfikacyjnych łączna kwota zaległości wyniosła na koniec 2009 r. 82 866,74 zł co stanowi 1,86% ogółu nieodsetkowych
zaległości.  

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 

2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75416 „Straż  Miejska”  § 0570
„Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”  na zaplanowane 140 000 zł  wykonano 124 280,45 zł.
Zaległości wyniosły na koniec 2009 r. 45 207 zł.  

3. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”: 

4. Oddzielnego omówienia wymaga kilka pozycji klasyfikacji budżetowej w których odnotowano znaczne odstępstwa
wykonanych dochodów od planu: 

W roku 2009 gmina pozyskała następujące dotacje celowe odpowiednio: 

w podziale na dochody bieżące i majątkowe.  

Szczegółowe zestawienie pozyskanych dotacji według paragrafów klasyfikacji budżetowej:

§ 2008. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 8 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Pozyskane środki przeznaczone były na real izację  programu, którego
beneficjentem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – pozyskana kwota to 256 601,62 zł.  Miasto realizuje jeszcze
programy w Urzędzie Miasta oraz Ognisku Pracy Pozaszkolnej jednak środki na te cele nie wpłynęły do budżetu do końca
2009 roku.  

§ 2009. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 9 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu państwa. Środki zaplanowano i pozyskano na te same zadania co w § 2008. Wielkość dochodów
z tego źródła wyniosła 13 584,79 zł.  

§ 2010. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W paragrafie tym gmina uzyskała łącznie 3 396 236,64 zł
dochodów na realizację zadań z zakresu administracji, pomocy społecznej, utrzymania spisu wyborców oraz zwrotu akcyzy
dla rolników. W tych pozycjach klasyfikacyjnych obowiązuje zasada, że plan dochodów jest ustalony decyzją o przyznaniu
dotacji. Stąd różnice po stronie dochodów między planem a wykonaniem świadczą o tym, że środki przyznane nie zostały
przez nas wykorzystane. Łącznie kwota niewykorzystanej dotacji w omawianym paragrafie w 2009 roku wyniosła
85 849,61zł.  Jak wynika z informacji złożonych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ściśle
uregulowane zasady przyznawania niektórych świadczeń uniemożliwiły wykorzystanie ich w pełnej wysokości.  

§ 2020. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę  na podstawie
porozumień  z organami administracji rządowej. W paragrafie tym uzyskaliśmy dotację  w wysokośc i  56 645,00 zł
odpowiednio na utrzymanie grobów wojennych – 2 000 zł, na realizację programu „Razem bezpieczniej” – 37 418 zł oraz na
program wymiany młodzieżowej z Ukrainą 17 227 zł.  

§ 2030. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
W paragrafie tym sklasyfikowano środki w kwocie 1 239 250,87 zł,  przyznane na zadania z zakresu pomocy społecznej
oraz oświaty i wychowania w tym na pomoc udzielaną  uczniom. W tej grupie dochodów również  zdarzyły się  przypadki
zwrotu niewykorzystanych dotacji, jednak należy podkreślić,  że wszyscy wnioskodawcy po spełnieniu warunków
określonych w ustawie otrzymali należne świadczenia. Na etapie składania wniosku o dotację uwzględniono potencjalnych
beneficjentów tj. np. uczniów, którzy ze względów ekonomicznych mogą  być  stypendystami. Po określeniu warunków
uzyskania pomocy albo nie złożono wniosków, albo wnioski nie spełniały wymogów formalnych i nie było możliwe
przyznanie środków. Łączna kwota niewykorzystanej dotacji w tym paragrafie wyniosła w 2009 roku 111 865,13 zł.  

§ 2039. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
Cyfra 9 oznacza, że chodzi o środki krajowe na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W paragrafie
tym zaplanowano 10 % udział  budżetu państwa w zadania dofinansowane w ramach programów dla których instytucją
zarządzającą  nie jest Marszałek Województwa. Zaplanowana kwota to 38 748,37 zł  nie wykonano żadnych dochodów
z tego źródła. Dotacja ta ma charakter refundacji wcześniej poniesionych przez gminę wydatków. Stąd bardzo trudno jest
precyzyjnie określić kiedy refundacja nastąpi i jakie w związku z tym gmina osiągnie dochody.  

§ 2440. - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację  zadań  bieżących jednostek sektora finansów
publicznych. Z tego źródła pozyskaliśmy w 2009 r. dotację  z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na usuwanie azbestu i realizację programu ograniczenia niskiej emisji. Łącznie dotacje w roku 2009 na wymienione
cele wyniosły 56 594,63 zł.  

§ 2708. 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Cyfra 8 oznacza środki z Unii Europejskiej. W tym
paragrafie sklasyfikowano dochody na realizację  programów dla których instytucją  zarządzającą  nie jest Marszałek
Województwa. Łączna kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 76 538,88 zł.  Wykonanie dochodów z tego źródła znacznie
odbiegło od planu który wynosił 411 293,28 zł.  

§ 6298. - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Zaplanowane środki w kwocie 5 874,99 zł  służyć  miały w ramach
mechanizmu cross-financing’u na jedno z zadań realizowanych w szkołach. Środki do końca roku 2009 nie wpłynęły.  

§ 6320. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W tej pozycji klasyfikacyjnej zaewidencjonowano pozyskane
z budżetu państwa środki w kwocie 20 000 zł w ramach mechanizmu cross-financing’u dla zadania „Razem bezpieczniej”.  

§ 6330. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin). Zaplanowane i wykonane dochody w tym paragrafie wyniosły 300 000 zł  i dotyczyły realizacji
zadania w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.  

Do kategorii środków zewnętrznych należy zaliczyć  również  dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu
terytorialnego. Dochody takie zaliczane są  do dochodów własnych. W tej kategorii traktowanej jako odrębne źródło
dochodów pozyskano odpowiednio jako dochody bieżące kwotę 346 477,12 zł oraz jako dochody majątkowe 300 000 zł.  

B. Po stronie wydatków budżet miasta za rok 2009 wykonano w 92,61 % tj. na planowane 47 512 826,14 zł
wydatkowano 44 003 561,72 zł.  Wydatki budżetu miasta zmalały w stosunku do roku 2008 o 0,40 %. Szczegółowe
zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ponadto
zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaangażowania środków
budżetowych oraz poziomu zobowiązań  stanowi sprawozdanie Rb 28S. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i inne
jednostki budżetowe miasta dzieli się  na wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne). Wydatki majątkowe wykonano
w 93,40 % planu a wydatki bieżące w 92,52 % planu. Uwzględniając powyższy podział,  można przedstawić  zrealizowane
wydatki budżetu za pomocą następującego diagramu:

Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania roku 2008 o 6,19 %, zaś  wydatki majątkowe zmalały o 34,98 %
w porównaniu z wykonanymi w roku 2008 wydatkami majątkowymi.  

Szczegółowy opis wykonania budżetu po stronie wydatków rozpoczniemy od analizy wydatków inwestycyjnych. Po
uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie w trakcie roku plan wydatków majątkowych zamkną ł  się  kwotą
4 922 796,06 zł,  wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 4 598 003,68 zł, różnica wyniosła niespełna 325 tys. zł.
Wydatki inwestycyjne sklasyfikowano w kilku paragrafach klasyfikacji budżetowej: 6050 i 6059 „Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych”  jest to paragraf, w którym klasyfikowane są  przede wszystkim roboty budowlane; 6060, 6068
i 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” tu klasyfikowane są zakupy gotowych środków trwałych
jak również  zakupy gruntów; 6229 i 6300 odpowiednio „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”  oraz „Dotacja
celowa na pomoc finansową  udzielaną  między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”.  

W pierwszej grupie paragrafów plan wykonano w 93,59 % tj. na planowane 2 606 848,26 zł  wykonano 2 439 875,67 zł.
Planu nie wykonano w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

1. Wśród sklasyfikowanych w dziale 600 „Transport i łączność”  w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
zaplanowano kwotę 27 000 zł na zakup i ustawienie trzech wiat przystankowych. Wszystkie wiaty zostały zakupione, jedna
wiata została kompletnie ustawiona, pozostałe dwie ze względu na przedłużającą  się  procedurę  uzgodnieniową  zostaną
ustawione w roku 2010. Wydatkowano w związku z tym jedynie kwotę  17 689,06 zł.  W rozdziale 60016 „Drogi publiczne
gminne” dla 4 zadań:  „Budowa murów oporowych przy ul. K. Przerwy-Tetmajera”, „Modernizacja ul. Strzelców Bytomskich”,
„Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej”  oraz „Modernizacja ul. B. Krzywoustego”  planowany zakres rzeczowy został
zrealizowany. Łącznie na planowane 108 220,04 zł  wydatkowano 103 809,34 zł  co stanowi 95,92 % planu. W rozdziale
60017 „Drogi wewnętrzne”  zaplanowano środki na realizację dwóch zadań:  „Droga przy cmentarzu” i „Modernizacja układu
komunikacyjnego w rejonie budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury”.  Kwoty zaplanowane w roku 2009, to odpowiednio:
497 315 zł  i 236 000 zł,  zaś  wykonanie wyniosło: 373 001,66 zł  i 235 216,75 zł.  Planowany zakres rzeczowy nie został
zrealizowany dla pierwszego z wymienionych zadań – stosowną korektę planu wprowadzono już w budżecie roku 2010.  

2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano dwa zadania: prace
projektowe dla „Budowy budynków mieszkalnych wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. W. Korfantego” oraz realizowaną przez
ZGK „Modernizację  budynków mieszkalnych”.  Plan rzeczowy wykonano, zaś  wydatki zostały wykonane odpowiednio
w 100 % i 97,39 % planu.  

3 .   W   d z i a l e   7 1 0  „Działalnoś ć  usługowa”  rozdz ia le  71035 „Cmentarze”  zaplanowano realizację  zadania
„Zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami do kontenera sanitarnego przy ul. Spokojnej w Rydułtowach”. Plan wykonano
w 100 %.  

4. W dziale 750 „Administracja publiczna”  rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
zaplanowano 40 000 zł na realizację programu „Przezroczysty Urząd”. Wykorzystano 39 650 zł co stanowi 99,13 % planu . 

5. W 100 % rzeczowo i finansowo zrealizowano zadanie „Modernizacja budynku Straży Miejskiej”  sklasyfikowane
w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75416 „Straż Miejska”.  

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 „Przedszkola ” zaplanowano środki w wysokości 59 475 zł na
pierwszy etap prac projektowych nowego przedszkola. Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 100 %.  

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano
9 700 zł  na prace projektowe dla budynków gospodarczych na zapleczu Urzędu Miasta – zakres rzeczowo-finansowy
w pełni wykonano.  

8. Prace projektowe dla „Zagospodarowanie terenu - Biblioteka”  sklasyfikowano w dziale 921 „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92116 „Biblioteki”.  Plan finansowy w tej pozycji wykonano w 90,43 % tj. na planowane
60 000 zł wydatkowano 54 255,99 zł  

9. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
wydatkowano zaplanowaną  kwotę  11 712 zł  na dokończenie prac projektowych w związku z adaptacją  byłego basenu
krytego na potrzeby Rydułtowskiego Centrum Kultury.  

10. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano środki na realizację trzech
zadań:  „Moje boisko - Orlik 2012 – II”,  „Przebudowa boiska przy SP nr 1” oraz „Rewitalizacja - budowa basenu krytego”.
Pierwsze z wymienionych zadań  to wykonane roboty budowlane, pozostałe nakłady przeznaczone były na prace
dokumentacyjne. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany zaś poniesione wydatki to odpowiednio: 915 335,58 zł,
6 112 zł i 50 766,63 zł.  

11. W tym samym dziale klasyfikacji budżetowej 926 „Kultura fizyczna i sport”  w rozdziale 92695 „Pozostała
działalność”  zaplanowano nakłady na utworzenie placu zabaw na osiedlu Karola oraz na prace projektowe w ramach
zadania „Tereny rekreacyjne ul. Mickiewicza”.  Środki zaplanowane to odpowiednio: 20 500 zł  i 88 570 zł. Zakres rzeczowy
został zrealizowany zaś wydatki wyniosły odpowiednio: 18 541,26 zł i 88 366 zł.  

W drugiej grupie wydatków - zakupy inwestycyjne na zaplanowane 664 984,20 zł  wydatkowano 507 191,41 zł,  co
stanowi 76,27 % planu. Niewykonano planu przede wszystkim w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005
„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  gdzie zaplanowano środki  na zakup gruntów w kwocie 291 300 zł
a wydatkowano 190 168,58 zł. Nie doszło w ubiegłym roku do zakupu gruntów od PKP. Środki na ten cel były zaplanowane,
jednak umowy dotąd nie podpisano. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)”  na zaplanowane 77 000 zł  na zakupy sprzętu i komputeryzację  Urzędu wykorzystano 47 322,34 zł.
Zakres rzeczowy zaplanowanych zakupów zrealizowano, jednak sprzęt o wartości jednostkowej poniżej 3 500 zł zaliczany
jest do pozostały c h  środków trwałych a więc wydatek nie jest wydatkiem majątkowym. W dziale 801 „Oświata
i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” nie dokonano zakupu kserokopiarki w ramach programu realizowanego
ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.  

Ostatnią  grupą  wydatków majątkowych są  dotacje inwestycyjne. W budżecie roku 2009 zaplanowano trzy dotacje
inwestycyjne: 

Wszystkie dotacje inwestycyjne przekazano w planowanej wysokości.  

Analizę wykonania wydatków bieżących przeprowadzono według rodzaju prowadzonej działalności. Rodzaj działalności
według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD uwzględniony został  w klasyfikacji budżetowej, konkretnie w działach tej
klasyfikacji. Aby obrazowo przedstawić porównanie wielkości nakładów według rodzajów prowadzonej działalności dokonano
wzorem lat ubiegłych pewnego pogrupowania wydatków bieżących.  

Wydzielono spośród wszystkich wydatków bieżących wydatki związane z edukacją  tj. sklasyfikowane w działach
801 „Oświata i wychowanie”,  803 „Szkolnictwo wyższe”  i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”,  wydatki te wykonano
w roku 2009 na łączną kwotę 16 436 773,77 zł,  co stanowiło 96,81 % kwoty zaplanowanej. Wydatki te wzrosły w stosunku
do wykonania z roku 2008 o 2,12 %.  

Drugą  grupę  stanowią  wydatki związane z technicznym utrzymaniem infrastruktury komunalnej. Zaliczono tu wydatki
sklasyfikowane w działach 600 „Transport”,  700 „Gospodarka mieszkaniowa”  i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska”,  wykonano je na kwotę 6 701 540,30 zł tj. w 93,27 % w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano
wzrost o 17,73 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.  

Kolejna grupa wydatków, to te sklasyfikowane w dziale 852 „Pomoc społeczna”,  wykonanie tych wydatków bieżących
wyniosło 6 734 872,74 zł  co stanowiło 87,63 % planu. W tej pozycji również  odnotowano wzrost w stosunku do roku
poprzedniego o 4,58 %.  

W grupie wydatków administracyjnych ujęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna”. W tej grupie
wydatków bieżących - wykonanych na kwotę 6 065 594,22 zł - plan wykonano w 93,53 %. Tu również odnotowano przyrost
wydatków o 5,26 % w stosunku do wykonania w roku poprzednim.  

Kolejną  grupą  wydatków są  nakłady poniesione na ochronę  zdrowia, kulturę  i sport. Do tej grupy zaliczono wydatki
sklasyfikowane w działach 851 „Ochrona zdrowia”,  921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  oraz 926 „Kultura
fizyczna i sport”.  Omawiane wydatki wykonano na łączną  kwotę  1 920 817,69 zł  tj. w 92,92 % w stosunku do planu.
Również w tej grupie wydatków odnotowano przyrost w stosunku do roku 2008 o 6,92 %.  

Pozostałe wydatki wykonane w roku 2009 na łączną kwotę 1 545 959,32 zł stanowią niespełna 3,92 % ogółu wydatków
bieżących, wykonanie wyniosło tu 70,63 % planu rocznego wydatki te nazwano Inne wydatki bieżące. Tak niskie wykonanie
w tej grupie wydatków wynika z ich specyfiki. Klasyfikowane są  tu rezerwy budżetowe, które niezależnie od stopnia
wykorzystania nigdy nie wykazują  wykonania oraz odsetki od kredytów i pożyczek, których wykonanie było znacznie
niższe od planowanego ze względu na korzystanie z preferencyjnych kredytów i pożyczek o stopach odsetek niższych od
rynkowych. Wydatki te, podobnie jak wszystkie wyżej omówione, również  wzrosły w stosunku do roku poprzedniego,
współczynnik wzrostu wyniósł  17,06 %. W grupie tych wydatków znajdują  się  wydatki związane z bezpieczeństwem
publicznym i ochroną  przeciwpożarową.  W roku 2009 zwiększyła się  iloś ć  zadań  realizowanych przez Straż  Miejską.
Realizowaliśmy wspomniany już  program „Razem bezpieczniej”  oraz w związku z zakupem w 2008 roku fotoradaru
zwiększono zatrudnienie w Straży Miejskiej i wzrosły również inne wydatki bieżące (ubezpieczenie samochodu, paliwo).

Część wydatków bieżących została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego, funduszy celowych oraz środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, subwencja oświatowa
w całości została wykorzystana na finansowanie zadań edukacyjnych, część wydatków zgodnie z obowiązującym prawem
została sfinansowana z innych środków celowych takich jak opłaty za koncesje alkoholowe czy zwrot z innych gmin
środków wypłaconych w formie dotacji do przedszkoli niepublicznych. Zmniejszając poniesione w roku 2009 nakłady
bieżące o te właśnie wielkości możemy przekonać  się ile gmina przeznaczyła własnych środków na poszczególne rodzaje
zadań. Tę skorygowaną strukturę wydatków przedstawia diagram:

W roku 2009 z budżetu gminy przekazano w formie dotacji na realizację  zadań  bieżących różnym podmiotom środki
finansowe na łączną  kwotę  3 514 517,77 zł.  Kwoty 627 555 zł  i 375 131 zł  przekazano w formie dotacji podmiotowych
funkcjonującym jako samorządowe instytucje kultury odpowiednio Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy i Rydułtowskiemu
Centrum Kultury.  

Dla przedszkoli i szkół niepublicznych kwotę dotacji ustala się w oparciu o kwotę wydatków ponoszonych w placówkach
publicznych. Łączna kwota przekazanych i rozliczonych dotacji dla niepublicznych placówek wyniosła w 2009 roku
595 322,25 zł, zaś kwota przekazana gminie, która dotacji udzielała innej niepublicznej placówce wyniosła 1 411,80 zł.  

W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację  na
łączną kwotę 22 000 zł.  

Zgodnie z przepisami przekazano Izbie Rolniczej odpis 2 % z podatku rolnego w wysokości 3 215,65 zł.  

Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z przyjętymi w poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na
łączną kwotę 955 282,48 zł.  

Stowarzyszeniom oraz innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na
realizację  zadań  w zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu, edukacyjnej opieki wychowawczej,
ochrony zdrowia, w tym w ramach realizowanego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na ochronę
środowiska na łączną  kwotę  923 042,08 zł,  w tym 480 574,78 jako dotacja dla osób fizycznych w ramach realizowanego
programu ochrony powietrza. Zasady przyznawania dotacji w roku 2009 określone były w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. nr 193 poz. 1891) oraz w uchwałach Rady Miasta Rydułtowy. Zestawienie przyznanych i rozliczonych dotacji
przedstawia poniższa tabela.

Rozliczenie dotacji beneficjent kieruje do Urzędu Miasta, do komórki organizacyjnej określonej w umowie. W przypadku,
gdy dotacja uruchamiana jest w ratach – uruchomienie kolejnej raty poprzedza się rozliczeniem poprzedniej.  

C. Jako wydatki budżetu miasta jednak wyodrębnione zarówno na etapie planowania jak i wykonania należy zaliczyć
zadania zlecone i inne realizowane przez gminę na podstawie ustaw (§ 2010 – dochodów). Wielkość pozyskanych na ten
cel dotacji i zrealizowanych wydatków (kwoty te są sobie równe, ponieważ  niewykorzystane dotacje podlegają zwrotowi co
powoduje zmniejszenie uzyskanych dotacji) omówiono w pierwszej części niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowe
rozliczenie dotacji i wydatków nimi sfinansowanych zawiera sprawozdanie Rb – 50.  
W związku z realizacją  zadań  zleconych osiągnięto 154 390,42 zł  dochodów, z których zgodnie z obowiązującymi
przepisami 107 658,12 zł  odprowadzono do budżetu państwa a kwota 46 732,30 zł stanowiła dochód jednostek samorządu
terytorialnego z czego 40 977,47 zł  stanowiło dochód naszej gminy. Szczegółowe rozliczenie dochodów zawiera
sprawozdanie Rb 27ZZ.  
Jako zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją  rządową  realizowano w roku 2009 trzy zadania:
utrzymanie grobów wojennych za kwotę 2 000 zł  (§ 2020 – dochodów), Program „Razem bezpieczniej” z dotacją z budżetu
państwa na kwotę  37 418 zł  oraz program wymiany młodzieżowej z Ukrainą  z dotacją  z budżetu państwa na kwotę
17 227 zł. Wszystkie zadania zostały w pełni zrealizowane.  
Miasto Rydułtowy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowało kilka zadań.  Wspólnie
z gminami Gaszowice i Jejkowice utrzymywana była rydułtowska Straż  Miasta. W porozumieniu ze Starostą  Powiatu
Wodzisławskiego realizowane było zadanie z zakresu Obrony Cywilnej oraz Miasto prowadziło dwie placówki wychowania
pozaszkolnego (§ 2320 – dochodów). Zadania te zostały w 100 % zrealizowane.  

D. Budżet w 2009 r. zamkną ł  się  nadwyżką  w kwocie 2 487 757,77 zł  mimo iż  planowany był  deficyt w wysokości
742 480,57 zł.  Na zmniejszenie deficytu znaczący wpływ miał  wysoki poziom wykonania dochodów (wykonano 99,40 %
planu) oraz wyżej omówione nie wykonanie niektórych pozycji po stronie wydatków budżetu – wydatki wykonano w 92,89 %
w stosunku do planu. Szczegółowe dane na ten temat zawarto w sprawozdaniu Rb NDS. 

W roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł  rat kredytów i pożyczek. Ponieważ  budżet zamknął się  nadwyżką  (dochody
pokryły wszystkie dokonane wydatki) spłaty rat należy uznać za pokryte tą właśnie nadwyżką.  

Pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na kwotę  480 574,78 zł  zwiększy stan wolnych środków do wykorzystania
w kolejnych latach. Ponieważ  wolne środki według stanu na dzień  1 stycznia 2009 r. wynosiły 4 685 615,15 zł  więc
uwzględniając niewykorzystaną nadwyżkę oraz zaciągniętą pożyczkę stan wolnych środków na koniec roku 2009 wyniesie
5 424 781,57 zł.  

E. Na stan zobowiązań  miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek odnotowany na dzień 31 grudnia 2009 r. –
wykazany w sprawozdaniu Rb Z - wpływ mają  zarówno kredyty i pożyczki zaciągnięte przed rokiem 2009 jak i pożyczka
jaką miasto zaciągnęło na finansowanie wydatków bieżących – Program ograniczenia niskiej emisji w roku 2009. 

Do kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2009 r. należą następujące pozycje: 
1. W roku 2005 na zadanie „Modernizacja ul. Leona w Rydułtowach”  zaciągnięto kredyt preferencyjny dla gmin

górniczych w wysokości 560 197,09 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych spłat stan zobowiązań  na
31 grudnia 2009 r. wyniósł 80 223,51 zł. Spłatę założono do roku 2010.  

2. Również  w roku 2005 na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. Bohaterów Warszawy z ul. M. Strzody”  zaciągnięto
kredyt preferencyjny dla gmin górniczych w wysokości 1 035 913,23 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych
spłat stan zobowiązań na koniec roku wyniósł 152 856,01 zł. Spłatę również założono do 2010 r.  

3. Dla zadania „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw” zaciągnięto w 2005 roku kredyt ze środków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt rozliczany jest w EURO. Dotąd spłacone raty oraz występujące różnice
kursowe spowodowały, że stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 1 359 371,42 zł. Do 2012 roku
przewidziano spłatę tego kredytu.  

4. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto pożyczkę na realizację zadania
„Modernizacja oczyszczali ścieków”.  Pierwsza transza uruchomiona była w 2005 r. Spłata zakończy w 2016 r. Stan
zobowiązań z tytułu tej pożyczki na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 1 912 503 zł.  

5. Kredyt na finansowanie robót dodatkowych na zadaniu: „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw”
zaciągnięto w 2007 r. w wysokości 1 000 000 zł  spłatę zaplanowano do 2012 r. Stan na koniec roku 2009 wyniósł 600 000
zł.  

6. Kredyt na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2” w wysokości 490 000 zł również zaciągnięto
w 2007 roku. Spłatę zaplanowano na do 2012 roku. Stan zadłużenia na koniec 2009 r. wyniósł 392 000 zł.  

7. Również  w 2007 r. zaciągnięto kredyt na finansowanie „Adaptacji budynku po Szkole Podstawowej nr 4 na potrzeby
Biblioteki i placówek wychowania pozaszkolnego”  w wysokości 1 991 805 zł.  Stan zadłużenia to 1 195 083 zł.  Spłatę
zaplanowano do 2017 roku.  

8. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Strefa rozwoju
MŚP w rejonie ul. M. Strzody” zaciągnięto w latach 2007 – 2008 pożyczkę w kwocie 1 519 491 zł. Spłatę zaplanowano do
2017 r. Stan zobowiązań z tego tytułu wyniósł 1 345 834 zł.  

9. Również  z WFOŚiGW w 2007 r. zaciągnięto pożyczkę  na prace termomodernizacyjne przy adaptacji budynku po
Szkole Podstawowej nr 4 na kwotę 284 067,84 zł. Spłatę zaplanowano do 2017 roku. Stan zobowiązań to 252 503,84 zł.  

10. Na prace remontowe przy termomodernizacji Gimnazjum nr 2 zaciągnięto w 2007 r. pożyczkę  z WFOŚiGW na
kwotę 680 589 zł. Stan zadłużenia z tego tytułu wyniósł 604 969 zł. Spłatę również zaplanowano do 2017 r.  

11. 11. Pożyczkę z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji zaciągnięto odpowiednio w roku 2007,
2008 i 2009 na kwotę 1 291 094,65 zł, 527 929,16 zł i 480 574,78 zł. Spłata zakończy się odpowiednio w 2017, 2018 i 2019
roku. Stan zobowiązań z tych tytułów na koniec 2009 roku wynosił odpowiednio 1 115 648 zł, 513 648 zł i 480 574,78 zł.  

12. W roku 2008 zaciągnięto z WFOŚiGW trzy pożyczki na termomodernizację  przedszkoli nr 2, 3 i 4. Wysokość
pożyczek wynosiła odpowiednio 125 958 zł,  328 695 zł  i 142 639 zł.  Spłaty rozpoczną się od roku 2010 i zakończą w roku
2018.  

Reasumując stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych do końca 2009 roku kredytów i pożyczek wyniósł 10 602 506,56 zł.
Uwzględniając zrealizowane w 2009 roku dochody na kwotę 46 491 319,49 zł wskaźnik stanu zadłużenia wyniósł na koniec
2009 roku 22,81 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %). Jak już  wspomniano w roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł rat
kredytów i pożyczek. Uwzględniając zapłacone bankom i WFOŚiGW odsetki na łączną  sumę  407 075,16 zł  wskaźnik
spłaty wyniósł w 2009 roku 5,67 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %).  

F. Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały w roku 2009 rachunek dochodów własnych oraz zestawienie
osiągniętych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

W jednostkach, w których wydatki przewyższyły dochody wykorzystano część środków jakie pozostały z roku 2008,
natomiast w jednostkach w których dochody przewyższyły wydatki różnica zwiększyła stan środków, które będą  mogły
zostać  wykorzystane w kolejnych latach. Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów własnych oraz wydatków nimi
sfinansowanych wyżej wymienione jednostek złożyły w formie sprawozdania Rb 34.  

G. Załącznikiem do budżetu miasta był  również  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Według sprawozdania Rb 33 na zaplanowane 180 000 zł  przychodów wykonano 167 663,87 zł,
z zaplanowanych 513 500 zł  wydatków wykonano 232 699,46 zł.  Stan środków pieniężnych GFOŚiGW na koniec roku
wyniósł  509 574,34 zł.  GFOŚiGW jest funduszem celowym który został  zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2010 r. a stan
środków stał się dochodem budżetu w roku 2010.  

H. Do niniejszego sprawozdania dołącza się  jako za łącznik nr 3 sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy oraz Rydułtowskiego Centrum Kultury funkcjonujących jako samorządowe instytucje
kultury.  

- dochody własne zrealizowane na kwotę 31 579 454,06zł,
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 10,31 %,  

- subwencje na łączną sumę 9 496 513,00zł, 
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,56 %,

- dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych, oraz bezzwrotnej pomocy zagranicznej na kwotę
5 415 352,43 zł, 
zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 48,04 %.  

- dochody z podatków, w tej grupie wykonano w 2009 roku dochody na łączną kwotę: 10 393 542,23 zł;

- dochody z opłat wykonane na kwotę 2 638 514,12 zł;

- udziały w podatkach dochodowych 11 871 053,75 zł;

- dochody majątkowe z mienia komunalnego 2 519 422,49 zł.

1) rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  §   0470  „Wpływy z opłat  za  zarząd ,  użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości”  zaplanowano dochody w kwocie 114 700 zł,  wykonano dochody na łączną
kwotę 123 946,58 zł  jednak zarejestrowane na koniec 2009 roku zaleg łości wyniosły 20 277,66 zł. Na powyższą kwotę
składa się  wiele zaległości o niewielkiej nominalnej wartości. Mimo prowadzonych działań  (upomnienia, kierowanie
spraw do sądu) pewnej części zaległości nie udało się wyegzekwować; 

2) rozdziale 70095 „Pozostała działalność”  § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze”  na planowane 549 400 zł,  wykonano 529 220,33 zł.  Odnotowane zaległości
wyniosły na koniec 2009 roku 532 213,46 zł.  W tej pozycji sklasyfikowane są  dochody z czynszów za mieszkania
komunalne oraz lokale użytkowe. Większoś ć  starych zaległości po wyroku sądowym skierowanych zostało do
egzekucji komorniczej. Mimo to utrzymuje się wysoki stan zaległości z tego tytułu. 

1) W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”  §   0350  „Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” na planowane 20 000 zł  wykonano 14 628,08 zł.
Zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy wyniosły 38 991,89 zł. 

2) W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”  § 0310 „Podatek od nieruchomości”  na
planowane 6 180 000,00 zł,  wykonano 7 152 304,70 zł.  Ponadto w tej pozycji klasyfikacji budżetowej część dochodów
została wyegzekwowana w drodze potrąceń  (4 350,27 zł)  jednak na koniec roku 2009 odnotowano zaleg łości
podatników na kwotę 2 898 669,55 zł.  W tej grupie jest kilku podatników od których wyegzekwowanie zobowiązań jest
bardzo trudne a ponadto toczące się postępowanie w sprawie podatku od podziemnych wyrobisk górniczych znacznie
podwyższa stan odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

3) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
210 000 zł  wykonano 112 489,20 zł co stanowi zaledwie 53,57 % planu. W tej pozycji klasyfikacji odnotowano znaczne
zaległości  na łączną  kwotę  137 039,20 zł.  Mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie udaje się  trwale
zmniejszyć odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

4) W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 „Podatek od nieruchomości”
na planowane 2 040 000 zł,  wykonano 2 125 070,55 zł  tj. 104,17 % planu rocznego. Znaczne, bo wynoszące
487 973,02 zł,  zaległości wynikają z faktu, iż  mimo podjętych działań egzekucyjnych są one często mało skuteczne.
Na co wpływ mają  przede wszystkim nie uporządkowany stan prawny nieruchomości oraz duża grupa podatników
zaliczana do sfery ubóstwa lub społecznego niedostosowania. 

5) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
135 000 zł wykonano 157 826,76 zł co stanowi 116,91 %. Zaległości wyniosły na koniec roku 217 939,61 zł. W podatku
od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych konieczne będzie podjęcie skuteczniejszych
metod egzekucji. 

1) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0770 „Wpłaty
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”  na planowane
1 200 000 zł  uzyskano dochody w kwocie 2 494 519,30 zł.  Taki wynik był  konsekwencją  dokonanej w grudniu
korzystnej sprzedaży nieruchomości położonej w rejonie ulic gen. J. Bema i Raciborskiej. 

2) W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw”  § 0510 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego”  zaplanowano
dochody łącznie na kwotę 2 470 000 zł.  Wykonane dochody wyniosły 1 765 500,97zł.  Dochody z tego źródła zmalały
w stosunku do roku poprzedniego o ponad 600 000 zł. Pokazuje to jak niekorzystne dla gmin było zerwanie powiązania
wysokośc i  o płaty eksploatacyjnej z ceną  węgla. Spółk a  węglowa znacząco podwyższyła ceny wszystkich
asortymentów węgla a dochody z opłaty eksploatacyjnej spadają. 

3) W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0010 „Podatek dochodowy od
osób fizycznych” na planowane 13 139 555,00zł  wykonano jedynie 11 216 296 zł. Wzorem lat poprzednich uchwalono
dochody z tego źródła na poziomie nieco wyższym od informacji z Ministerstwa Finansów niestety dochody wykonane
okazały się o ponad 2 mln niższe niż przed rokiem, a nawet o ponad 1 mln niższe niż dwa lata temu. 

4) W tym samym rozdziale w § 0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” zaplanowano dochody w kwocie 200 000 zł
a wykonano 654 757,75 zł.  Precyzyjne zaplanowanie dochodów z tego źródła jest bardzo trudne. Udział w tym podatku
otrzymujemy z wielu Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju. 

1) z budżetu państwa,

2) z funduszy celowych,

3) jako dotacja rozwojowa i środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (środki te łącznie traktowano jako odrębne źródło
dochodów) 

1) w dziale 600 „Transport i łączność”  rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”  § 6300 „Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych”  zaplanowano 50 000 zł  na dofinansowanie budowy chodników przy ul. Piecowskiej i R.
Traugutta; 

2) w  d z i a l e  7 5 4  „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75411 „Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej” § 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zaplanowano 17 000 zł na
wydatki inwestycyjne w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Rydułtowach; 

3) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
§ 6229 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zaplanowano dotację celową dla funkcjonującego jako
samorządowa instytucja kul tury Rydułtowskiego Centrum Kul tury środki w wysokośc i   1   583   963 , 60   zł
z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego w realizowanej przez RCK inwestycji współfinansowanej ze
środków Unii Europejskiej. 

Załącznik nr 1 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Wykonanie dochodów 

Załącznik nr 2 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Wykonanie wydatków 

Załącznik nr 3A 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik3A.pdf

Miejska Biblioteka Publiczna 

Załącznik nr 3B 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik3B.pdf

Rydułtowskie Centrum Kultury 

Skarbnik Miasta Rydułtowy 

mgr Bernard Labusek 

Burmistrz Miasta Rydułtowy 

mgr Kornelia Newy 
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SPRAWOZDANIE  

BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY  

z dnia 15 marca 2010 r. 

z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2009
 

Zgodnie z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późniejszą zmianą) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ma zastosowanie do sprawozdań  z wykonania budżetów jednostek samorządu
terytorialnego za rok 2009. Stąd w oparciu o art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok
2009. 

A. Po stronie dochodów po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku zaplanowano ogółem 46 770 345,57 zł (plan
w trakcie roku zmniejszono o kwotę 1 389 628,18 zł). Wykonano plan w 99,40 % tj. wykonano 46 491 319,49 zł dochodów.
W stosunku do roku 2008 odnotowano kolejny spadek dochodów tym razem o kwotę  1 727 121,61zł  co stanowi 3,58 %
wykonania z roku 2008. Dochody bieżące zostały w 2009 r. wykonane w 96,47 % tj. na planowane 44 939 470,58 zł
wykonano 43 351 897,00 zł,  zaś  dochody majątkowe na zaplanowane 1 830 874,99 zł  wykonano 3 139 422,49 zł,  co
stanowi 171,47 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto porównanie planu, należności, dochodów wykonanych, należności
pozostałych do zapłaty i skutków udzielonych ulg, zwolnień  i obniżenia dopuszczalnych stawek podatkowych zawierają
sprawozdania Rb 27S – w pełnej szczegółowości i Rb PDP dla podstawowych dochodów podatkowych. 

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się: 

Wśród dochodów własnych można wydzielić  cztery znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w roku 2009 grupy
dochodów: 

Strukturę wykonanych w 2009 roku dochodów przedstawia poniższy diagram:

Analizę  realizacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przeprowadzono w porównaniu
z kwotą dochodów należnych, w celu przeanalizowania przyczyn niewyegzekwowania należności. W tym celu zsumowano
zaległości inne niż  odsetki. Suma tych zaległości wyniosła 4 461 178,13 zł.  Następnie wyodrębniono pozycje klasyfikacji
budżetowej, w których zaległości na koniec 2009 r. przekroczyły 20 000 zł.  We wszystkich pozostałych pozycjach
klasyfikacyjnych łączna kwota zaległości wyniosła na koniec 2009 r. 82 866,74 zł co stanowi 1,86% ogółu nieodsetkowych
zaległości.  

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 

2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75416 „Straż  Miejska”  § 0570
„Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”  na zaplanowane 140 000 zł  wykonano 124 280,45 zł.
Zaległości wyniosły na koniec 2009 r. 45 207 zł.  

3. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”: 

4. Oddzielnego omówienia wymaga kilka pozycji klasyfikacji budżetowej w których odnotowano znaczne odstępstwa
wykonanych dochodów od planu: 

W roku 2009 gmina pozyskała następujące dotacje celowe odpowiednio: 

w podziale na dochody bieżące i majątkowe.  

Szczegółowe zestawienie pozyskanych dotacji według paragrafów klasyfikacji budżetowej:

§ 2008. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 8 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Pozyskane środki przeznaczone były na real izację  programu, którego
beneficjentem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – pozyskana kwota to 256 601,62 zł.  Miasto realizuje jeszcze
programy w Urzędzie Miasta oraz Ognisku Pracy Pozaszkolnej jednak środki na te cele nie wpłynęły do budżetu do końca
2009 roku.  

§ 2009. - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, cyfra 9 oznacza iż  chodzi o środki
pochodzące z budżetu państwa. Środki zaplanowano i pozyskano na te same zadania co w § 2008. Wielkość dochodów
z tego źródła wyniosła 13 584,79 zł.  

§ 2010. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W paragrafie tym gmina uzyskała łącznie 3 396 236,64 zł
dochodów na realizację zadań z zakresu administracji, pomocy społecznej, utrzymania spisu wyborców oraz zwrotu akcyzy
dla rolników. W tych pozycjach klasyfikacyjnych obowiązuje zasada, że plan dochodów jest ustalony decyzją o przyznaniu
dotacji. Stąd różnice po stronie dochodów między planem a wykonaniem świadczą o tym, że środki przyznane nie zostały
przez nas wykorzystane. Łącznie kwota niewykorzystanej dotacji w omawianym paragrafie w 2009 roku wyniosła
85 849,61zł.  Jak wynika z informacji złożonych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ściśle
uregulowane zasady przyznawania niektórych świadczeń uniemożliwiły wykorzystanie ich w pełnej wysokości.  

§ 2020. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę  na podstawie
porozumień  z organami administracji rządowej. W paragrafie tym uzyskaliśmy dotację  w wysokośc i  56 645,00 zł
odpowiednio na utrzymanie grobów wojennych – 2 000 zł, na realizację programu „Razem bezpieczniej” – 37 418 zł oraz na
program wymiany młodzieżowej z Ukrainą 17 227 zł.  

§ 2030. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
W paragrafie tym sklasyfikowano środki w kwocie 1 239 250,87 zł,  przyznane na zadania z zakresu pomocy społecznej
oraz oświaty i wychowania w tym na pomoc udzielaną  uczniom. W tej grupie dochodów również  zdarzyły się  przypadki
zwrotu niewykorzystanych dotacji, jednak należy podkreślić,  że wszyscy wnioskodawcy po spełnieniu warunków
określonych w ustawie otrzymali należne świadczenia. Na etapie składania wniosku o dotację uwzględniono potencjalnych
beneficjentów tj. np. uczniów, którzy ze względów ekonomicznych mogą  być  stypendystami. Po określeniu warunków
uzyskania pomocy albo nie złożono wniosków, albo wnioski nie spełniały wymogów formalnych i nie było możliwe
przyznanie środków. Łączna kwota niewykorzystanej dotacji w tym paragrafie wyniosła w 2009 roku 111 865,13 zł.  

§ 2039. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
Cyfra 9 oznacza, że chodzi o środki krajowe na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W paragrafie
tym zaplanowano 10 % udział  budżetu państwa w zadania dofinansowane w ramach programów dla których instytucją
zarządzającą  nie jest Marszałek Województwa. Zaplanowana kwota to 38 748,37 zł  nie wykonano żadnych dochodów
z tego źródła. Dotacja ta ma charakter refundacji wcześniej poniesionych przez gminę wydatków. Stąd bardzo trudno jest
precyzyjnie określić kiedy refundacja nastąpi i jakie w związku z tym gmina osiągnie dochody.  

§ 2440. - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację  zadań  bieżących jednostek sektora finansów
publicznych. Z tego źródła pozyskaliśmy w 2009 r. dotację  z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na usuwanie azbestu i realizację programu ograniczenia niskiej emisji. Łącznie dotacje w roku 2009 na wymienione
cele wyniosły 56 594,63 zł.  

§ 2708. 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Cyfra 8 oznacza środki z Unii Europejskiej. W tym
paragrafie sklasyfikowano dochody na realizację  programów dla których instytucją  zarządzającą  nie jest Marszałek
Województwa. Łączna kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 76 538,88 zł.  Wykonanie dochodów z tego źródła znacznie
odbiegło od planu który wynosił 411 293,28 zł.  

§ 6298. - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  Zaplanowane środki w kwocie 5 874,99 zł  służyć  miały w ramach
mechanizmu cross-financing’u na jedno z zadań realizowanych w szkołach. Środki do końca roku 2009 nie wpłynęły.  

§ 6320. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W tej pozycji klasyfikacyjnej zaewidencjonowano pozyskane
z budżetu państwa środki w kwocie 20 000 zł w ramach mechanizmu cross-financing’u dla zadania „Razem bezpieczniej”.  

§ 6330. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin). Zaplanowane i wykonane dochody w tym paragrafie wyniosły 300 000 zł  i dotyczyły realizacji
zadania w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.  

Do kategorii środków zewnętrznych należy zaliczyć  również  dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu
terytorialnego. Dochody takie zaliczane są  do dochodów własnych. W tej kategorii traktowanej jako odrębne źródło
dochodów pozyskano odpowiednio jako dochody bieżące kwotę 346 477,12 zł oraz jako dochody majątkowe 300 000 zł.  

B. Po stronie wydatków budżet miasta za rok 2009 wykonano w 92,61 % tj. na planowane 47 512 826,14 zł
wydatkowano 44 003 561,72 zł.  Wydatki budżetu miasta zmalały w stosunku do roku 2008 o 0,40 %. Szczegółowe
zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2009 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ponadto
zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaangażowania środków
budżetowych oraz poziomu zobowiązań  stanowi sprawozdanie Rb 28S. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i inne
jednostki budżetowe miasta dzieli się  na wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne). Wydatki majątkowe wykonano
w 93,40 % planu a wydatki bieżące w 92,52 % planu. Uwzględniając powyższy podział,  można przedstawić  zrealizowane
wydatki budżetu za pomocą następującego diagramu:

Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania roku 2008 o 6,19 %, zaś  wydatki majątkowe zmalały o 34,98 %
w porównaniu z wykonanymi w roku 2008 wydatkami majątkowymi.  

Szczegółowy opis wykonania budżetu po stronie wydatków rozpoczniemy od analizy wydatków inwestycyjnych. Po
uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie w trakcie roku plan wydatków majątkowych zamkną ł  się  kwotą
4 922 796,06 zł,  wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 4 598 003,68 zł, różnica wyniosła niespełna 325 tys. zł.
Wydatki inwestycyjne sklasyfikowano w kilku paragrafach klasyfikacji budżetowej: 6050 i 6059 „Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych”  jest to paragraf, w którym klasyfikowane są  przede wszystkim roboty budowlane; 6060, 6068
i 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” tu klasyfikowane są zakupy gotowych środków trwałych
jak również  zakupy gruntów; 6229 i 6300 odpowiednio „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”  oraz „Dotacja
celowa na pomoc finansową  udzielaną  między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”.  

W pierwszej grupie paragrafów plan wykonano w 93,59 % tj. na planowane 2 606 848,26 zł  wykonano 2 439 875,67 zł.
Planu nie wykonano w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

1. Wśród sklasyfikowanych w dziale 600 „Transport i łączność”  w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
zaplanowano kwotę 27 000 zł na zakup i ustawienie trzech wiat przystankowych. Wszystkie wiaty zostały zakupione, jedna
wiata została kompletnie ustawiona, pozostałe dwie ze względu na przedłużającą  się  procedurę  uzgodnieniową  zostaną
ustawione w roku 2010. Wydatkowano w związku z tym jedynie kwotę  17 689,06 zł.  W rozdziale 60016 „Drogi publiczne
gminne” dla 4 zadań:  „Budowa murów oporowych przy ul. K. Przerwy-Tetmajera”, „Modernizacja ul. Strzelców Bytomskich”,
„Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej”  oraz „Modernizacja ul. B. Krzywoustego”  planowany zakres rzeczowy został
zrealizowany. Łącznie na planowane 108 220,04 zł  wydatkowano 103 809,34 zł  co stanowi 95,92 % planu. W rozdziale
60017 „Drogi wewnętrzne”  zaplanowano środki na realizację dwóch zadań:  „Droga przy cmentarzu” i „Modernizacja układu
komunikacyjnego w rejonie budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury”.  Kwoty zaplanowane w roku 2009, to odpowiednio:
497 315 zł  i 236 000 zł,  zaś  wykonanie wyniosło: 373 001,66 zł  i 235 216,75 zł.  Planowany zakres rzeczowy nie został
zrealizowany dla pierwszego z wymienionych zadań – stosowną korektę planu wprowadzono już w budżecie roku 2010.  

2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano dwa zadania: prace
projektowe dla „Budowy budynków mieszkalnych wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. W. Korfantego” oraz realizowaną przez
ZGK „Modernizację  budynków mieszkalnych”.  Plan rzeczowy wykonano, zaś  wydatki zostały wykonane odpowiednio
w 100 % i 97,39 % planu.  

3 .   W   d z i a l e   7 1 0  „Działalnoś ć  usługowa”  rozdz ia le  71035 „Cmentarze”  zaplanowano realizację  zadania
„Zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami do kontenera sanitarnego przy ul. Spokojnej w Rydułtowach”. Plan wykonano
w 100 %.  

4. W dziale 750 „Administracja publiczna”  rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
zaplanowano 40 000 zł na realizację programu „Przezroczysty Urząd”. Wykorzystano 39 650 zł co stanowi 99,13 % planu . 

5. W 100 % rzeczowo i finansowo zrealizowano zadanie „Modernizacja budynku Straży Miejskiej”  sklasyfikowane
w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75416 „Straż Miejska”.  

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 „Przedszkola ” zaplanowano środki w wysokości 59 475 zł na
pierwszy etap prac projektowych nowego przedszkola. Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 100 %.  

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano
9 700 zł  na prace projektowe dla budynków gospodarczych na zapleczu Urzędu Miasta – zakres rzeczowo-finansowy
w pełni wykonano.  

8. Prace projektowe dla „Zagospodarowanie terenu - Biblioteka”  sklasyfikowano w dziale 921 „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92116 „Biblioteki”.  Plan finansowy w tej pozycji wykonano w 90,43 % tj. na planowane
60 000 zł wydatkowano 54 255,99 zł  

9. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
wydatkowano zaplanowaną  kwotę  11 712 zł  na dokończenie prac projektowych w związku z adaptacją  byłego basenu
krytego na potrzeby Rydułtowskiego Centrum Kultury.  

10. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano środki na realizację trzech
zadań:  „Moje boisko - Orlik 2012 – II”,  „Przebudowa boiska przy SP nr 1” oraz „Rewitalizacja - budowa basenu krytego”.
Pierwsze z wymienionych zadań  to wykonane roboty budowlane, pozostałe nakłady przeznaczone były na prace
dokumentacyjne. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany zaś poniesione wydatki to odpowiednio: 915 335,58 zł,
6 112 zł i 50 766,63 zł.  

11. W tym samym dziale klasyfikacji budżetowej 926 „Kultura fizyczna i sport”  w rozdziale 92695 „Pozostała
działalność”  zaplanowano nakłady na utworzenie placu zabaw na osiedlu Karola oraz na prace projektowe w ramach
zadania „Tereny rekreacyjne ul. Mickiewicza”.  Środki zaplanowane to odpowiednio: 20 500 zł  i 88 570 zł. Zakres rzeczowy
został zrealizowany zaś wydatki wyniosły odpowiednio: 18 541,26 zł i 88 366 zł.  

W drugiej grupie wydatków - zakupy inwestycyjne na zaplanowane 664 984,20 zł  wydatkowano 507 191,41 zł,  co
stanowi 76,27 % planu. Niewykonano planu przede wszystkim w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005
„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  gdzie zaplanowano środki  na zakup gruntów w kwocie 291 300 zł
a wydatkowano 190 168,58 zł. Nie doszło w ubiegłym roku do zakupu gruntów od PKP. Środki na ten cel były zaplanowane,
jednak umowy dotąd nie podpisano. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)”  na zaplanowane 77 000 zł  na zakupy sprzętu i komputeryzację  Urzędu wykorzystano 47 322,34 zł.
Zakres rzeczowy zaplanowanych zakupów zrealizowano, jednak sprzęt o wartości jednostkowej poniżej 3 500 zł zaliczany
jest do pozostały c h  środków trwałych a więc wydatek nie jest wydatkiem majątkowym. W dziale 801 „Oświata
i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” nie dokonano zakupu kserokopiarki w ramach programu realizowanego
ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.  

Ostatnią  grupą  wydatków majątkowych są  dotacje inwestycyjne. W budżecie roku 2009 zaplanowano trzy dotacje
inwestycyjne: 

Wszystkie dotacje inwestycyjne przekazano w planowanej wysokości.  

Analizę wykonania wydatków bieżących przeprowadzono według rodzaju prowadzonej działalności. Rodzaj działalności
według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD uwzględniony został  w klasyfikacji budżetowej, konkretnie w działach tej
klasyfikacji. Aby obrazowo przedstawić porównanie wielkości nakładów według rodzajów prowadzonej działalności dokonano
wzorem lat ubiegłych pewnego pogrupowania wydatków bieżących.  

Wydzielono spośród wszystkich wydatków bieżących wydatki związane z edukacją  tj. sklasyfikowane w działach
801 „Oświata i wychowanie”,  803 „Szkolnictwo wyższe”  i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”,  wydatki te wykonano
w roku 2009 na łączną kwotę 16 436 773,77 zł,  co stanowiło 96,81 % kwoty zaplanowanej. Wydatki te wzrosły w stosunku
do wykonania z roku 2008 o 2,12 %.  

Drugą  grupę  stanowią  wydatki związane z technicznym utrzymaniem infrastruktury komunalnej. Zaliczono tu wydatki
sklasyfikowane w działach 600 „Transport”,  700 „Gospodarka mieszkaniowa”  i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska”,  wykonano je na kwotę 6 701 540,30 zł tj. w 93,27 % w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano
wzrost o 17,73 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.  

Kolejna grupa wydatków, to te sklasyfikowane w dziale 852 „Pomoc społeczna”,  wykonanie tych wydatków bieżących
wyniosło 6 734 872,74 zł  co stanowiło 87,63 % planu. W tej pozycji również  odnotowano wzrost w stosunku do roku
poprzedniego o 4,58 %.  

W grupie wydatków administracyjnych ujęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna”. W tej grupie
wydatków bieżących - wykonanych na kwotę 6 065 594,22 zł - plan wykonano w 93,53 %. Tu również odnotowano przyrost
wydatków o 5,26 % w stosunku do wykonania w roku poprzednim.  

Kolejną  grupą  wydatków są  nakłady poniesione na ochronę  zdrowia, kulturę  i sport. Do tej grupy zaliczono wydatki
sklasyfikowane w działach 851 „Ochrona zdrowia”,  921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  oraz 926 „Kultura
fizyczna i sport”.  Omawiane wydatki wykonano na łączną  kwotę  1 920 817,69 zł  tj. w 92,92 % w stosunku do planu.
Również w tej grupie wydatków odnotowano przyrost w stosunku do roku 2008 o 6,92 %.  

Pozostałe wydatki wykonane w roku 2009 na łączną kwotę 1 545 959,32 zł stanowią niespełna 3,92 % ogółu wydatków
bieżących, wykonanie wyniosło tu 70,63 % planu rocznego wydatki te nazwano Inne wydatki bieżące. Tak niskie wykonanie
w tej grupie wydatków wynika z ich specyfiki. Klasyfikowane są  tu rezerwy budżetowe, które niezależnie od stopnia
wykorzystania nigdy nie wykazują  wykonania oraz odsetki od kredytów i pożyczek, których wykonanie było znacznie
niższe od planowanego ze względu na korzystanie z preferencyjnych kredytów i pożyczek o stopach odsetek niższych od
rynkowych. Wydatki te, podobnie jak wszystkie wyżej omówione, również  wzrosły w stosunku do roku poprzedniego,
współczynnik wzrostu wyniósł  17,06 %. W grupie tych wydatków znajdują  się  wydatki związane z bezpieczeństwem
publicznym i ochroną  przeciwpożarową.  W roku 2009 zwiększyła się  iloś ć  zadań  realizowanych przez Straż  Miejską.
Realizowaliśmy wspomniany już  program „Razem bezpieczniej”  oraz w związku z zakupem w 2008 roku fotoradaru
zwiększono zatrudnienie w Straży Miejskiej i wzrosły również inne wydatki bieżące (ubezpieczenie samochodu, paliwo).

Część wydatków bieżących została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego, funduszy celowych oraz środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, subwencja oświatowa
w całości została wykorzystana na finansowanie zadań edukacyjnych, część wydatków zgodnie z obowiązującym prawem
została sfinansowana z innych środków celowych takich jak opłaty za koncesje alkoholowe czy zwrot z innych gmin
środków wypłaconych w formie dotacji do przedszkoli niepublicznych. Zmniejszając poniesione w roku 2009 nakłady
bieżące o te właśnie wielkości możemy przekonać  się ile gmina przeznaczyła własnych środków na poszczególne rodzaje
zadań. Tę skorygowaną strukturę wydatków przedstawia diagram:

W roku 2009 z budżetu gminy przekazano w formie dotacji na realizację  zadań  bieżących różnym podmiotom środki
finansowe na łączną  kwotę  3 514 517,77 zł.  Kwoty 627 555 zł  i 375 131 zł  przekazano w formie dotacji podmiotowych
funkcjonującym jako samorządowe instytucje kultury odpowiednio Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy i Rydułtowskiemu
Centrum Kultury.  

Dla przedszkoli i szkół niepublicznych kwotę dotacji ustala się w oparciu o kwotę wydatków ponoszonych w placówkach
publicznych. Łączna kwota przekazanych i rozliczonych dotacji dla niepublicznych placówek wyniosła w 2009 roku
595 322,25 zł, zaś kwota przekazana gminie, która dotacji udzielała innej niepublicznej placówce wyniosła 1 411,80 zł.  

W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację  na
łączną kwotę 22 000 zł.  

Zgodnie z przepisami przekazano Izbie Rolniczej odpis 2 % z podatku rolnego w wysokości 3 215,65 zł.  

Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z przyjętymi w poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na
łączną kwotę 955 282,48 zł.  

Stowarzyszeniom oraz innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na
realizację  zadań  w zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu, edukacyjnej opieki wychowawczej,
ochrony zdrowia, w tym w ramach realizowanego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na ochronę
środowiska na łączną  kwotę  923 042,08 zł,  w tym 480 574,78 jako dotacja dla osób fizycznych w ramach realizowanego
programu ochrony powietrza. Zasady przyznawania dotacji w roku 2009 określone były w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. nr 193 poz. 1891) oraz w uchwałach Rady Miasta Rydułtowy. Zestawienie przyznanych i rozliczonych dotacji
przedstawia poniższa tabela.

Rozliczenie dotacji beneficjent kieruje do Urzędu Miasta, do komórki organizacyjnej określonej w umowie. W przypadku,
gdy dotacja uruchamiana jest w ratach – uruchomienie kolejnej raty poprzedza się rozliczeniem poprzedniej.  

C. Jako wydatki budżetu miasta jednak wyodrębnione zarówno na etapie planowania jak i wykonania należy zaliczyć
zadania zlecone i inne realizowane przez gminę na podstawie ustaw (§ 2010 – dochodów). Wielkość pozyskanych na ten
cel dotacji i zrealizowanych wydatków (kwoty te są sobie równe, ponieważ  niewykorzystane dotacje podlegają zwrotowi co
powoduje zmniejszenie uzyskanych dotacji) omówiono w pierwszej części niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowe
rozliczenie dotacji i wydatków nimi sfinansowanych zawiera sprawozdanie Rb – 50.  
W związku z realizacją  zadań  zleconych osiągnięto 154 390,42 zł  dochodów, z których zgodnie z obowiązującymi
przepisami 107 658,12 zł  odprowadzono do budżetu państwa a kwota 46 732,30 zł stanowiła dochód jednostek samorządu
terytorialnego z czego 40 977,47 zł  stanowiło dochód naszej gminy. Szczegółowe rozliczenie dochodów zawiera
sprawozdanie Rb 27ZZ.  
Jako zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją  rządową  realizowano w roku 2009 trzy zadania:
utrzymanie grobów wojennych za kwotę 2 000 zł  (§ 2020 – dochodów), Program „Razem bezpieczniej” z dotacją z budżetu
państwa na kwotę  37 418 zł  oraz program wymiany młodzieżowej z Ukrainą  z dotacją  z budżetu państwa na kwotę
17 227 zł. Wszystkie zadania zostały w pełni zrealizowane.  
Miasto Rydułtowy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowało kilka zadań.  Wspólnie
z gminami Gaszowice i Jejkowice utrzymywana była rydułtowska Straż  Miasta. W porozumieniu ze Starostą  Powiatu
Wodzisławskiego realizowane było zadanie z zakresu Obrony Cywilnej oraz Miasto prowadziło dwie placówki wychowania
pozaszkolnego (§ 2320 – dochodów). Zadania te zostały w 100 % zrealizowane.  

D. Budżet w 2009 r. zamkną ł  się  nadwyżką  w kwocie 2 487 757,77 zł  mimo iż  planowany był  deficyt w wysokości
742 480,57 zł.  Na zmniejszenie deficytu znaczący wpływ miał  wysoki poziom wykonania dochodów (wykonano 99,40 %
planu) oraz wyżej omówione nie wykonanie niektórych pozycji po stronie wydatków budżetu – wydatki wykonano w 92,89 %
w stosunku do planu. Szczegółowe dane na ten temat zawarto w sprawozdaniu Rb NDS. 

W roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł  rat kredytów i pożyczek. Ponieważ  budżet zamknął się  nadwyżką  (dochody
pokryły wszystkie dokonane wydatki) spłaty rat należy uznać za pokryte tą właśnie nadwyżką.  

Pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na kwotę  480 574,78 zł  zwiększy stan wolnych środków do wykorzystania
w kolejnych latach. Ponieważ  wolne środki według stanu na dzień  1 stycznia 2009 r. wynosiły 4 685 615,15 zł  więc
uwzględniając niewykorzystaną nadwyżkę oraz zaciągniętą pożyczkę stan wolnych środków na koniec roku 2009 wyniesie
5 424 781,57 zł.  

E. Na stan zobowiązań  miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek odnotowany na dzień 31 grudnia 2009 r. –
wykazany w sprawozdaniu Rb Z - wpływ mają  zarówno kredyty i pożyczki zaciągnięte przed rokiem 2009 jak i pożyczka
jaką miasto zaciągnęło na finansowanie wydatków bieżących – Program ograniczenia niskiej emisji w roku 2009. 

Do kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2009 r. należą następujące pozycje: 
1. W roku 2005 na zadanie „Modernizacja ul. Leona w Rydułtowach”  zaciągnięto kredyt preferencyjny dla gmin

górniczych w wysokości 560 197,09 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych spłat stan zobowiązań  na
31 grudnia 2009 r. wyniósł 80 223,51 zł. Spłatę założono do roku 2010.  

2. Również  w roku 2005 na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. Bohaterów Warszawy z ul. M. Strzody”  zaciągnięto
kredyt preferencyjny dla gmin górniczych w wysokości 1 035 913,23 zł.  Po uwzględnieniu umorzenia i dotychczasowych
spłat stan zobowiązań na koniec roku wyniósł 152 856,01 zł. Spłatę również założono do 2010 r.  

3. Dla zadania „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw” zaciągnięto w 2005 roku kredyt ze środków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt rozliczany jest w EURO. Dotąd spłacone raty oraz występujące różnice
kursowe spowodowały, że stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 1 359 371,42 zł. Do 2012 roku
przewidziano spłatę tego kredytu.  

4. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto pożyczkę na realizację zadania
„Modernizacja oczyszczali ścieków”.  Pierwsza transza uruchomiona była w 2005 r. Spłata zakończy w 2016 r. Stan
zobowiązań z tytułu tej pożyczki na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 1 912 503 zł.  

5. Kredyt na finansowanie robót dodatkowych na zadaniu: „Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw”
zaciągnięto w 2007 r. w wysokości 1 000 000 zł  spłatę zaplanowano do 2012 r. Stan na koniec roku 2009 wyniósł 600 000
zł.  

6. Kredyt na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2” w wysokości 490 000 zł również zaciągnięto
w 2007 roku. Spłatę zaplanowano na do 2012 roku. Stan zadłużenia na koniec 2009 r. wyniósł 392 000 zł.  

7. Również  w 2007 r. zaciągnięto kredyt na finansowanie „Adaptacji budynku po Szkole Podstawowej nr 4 na potrzeby
Biblioteki i placówek wychowania pozaszkolnego”  w wysokości 1 991 805 zł.  Stan zadłużenia to 1 195 083 zł.  Spłatę
zaplanowano do 2017 roku.  

8. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Strefa rozwoju
MŚP w rejonie ul. M. Strzody” zaciągnięto w latach 2007 – 2008 pożyczkę w kwocie 1 519 491 zł. Spłatę zaplanowano do
2017 r. Stan zobowiązań z tego tytułu wyniósł 1 345 834 zł.  

9. Również  z WFOŚiGW w 2007 r. zaciągnięto pożyczkę  na prace termomodernizacyjne przy adaptacji budynku po
Szkole Podstawowej nr 4 na kwotę 284 067,84 zł. Spłatę zaplanowano do 2017 roku. Stan zobowiązań to 252 503,84 zł.  

10. Na prace remontowe przy termomodernizacji Gimnazjum nr 2 zaciągnięto w 2007 r. pożyczkę  z WFOŚiGW na
kwotę 680 589 zł. Stan zadłużenia z tego tytułu wyniósł 604 969 zł. Spłatę również zaplanowano do 2017 r.  

11. 11. Pożyczkę z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji zaciągnięto odpowiednio w roku 2007,
2008 i 2009 na kwotę 1 291 094,65 zł, 527 929,16 zł i 480 574,78 zł. Spłata zakończy się odpowiednio w 2017, 2018 i 2019
roku. Stan zobowiązań z tych tytułów na koniec 2009 roku wynosił odpowiednio 1 115 648 zł, 513 648 zł i 480 574,78 zł.  

12. W roku 2008 zaciągnięto z WFOŚiGW trzy pożyczki na termomodernizację  przedszkoli nr 2, 3 i 4. Wysokość
pożyczek wynosiła odpowiednio 125 958 zł,  328 695 zł  i 142 639 zł.  Spłaty rozpoczną się od roku 2010 i zakończą w roku
2018.  

Reasumując stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych do końca 2009 roku kredytów i pożyczek wyniósł 10 602 506,56 zł.
Uwzględniając zrealizowane w 2009 roku dochody na kwotę 46 491 319,49 zł wskaźnik stanu zadłużenia wyniósł na koniec
2009 roku 22,81 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %). Jak już  wspomniano w roku 2009 spłacono 2 229 166,13 zł rat
kredytów i pożyczek. Uwzględniając zapłacone bankom i WFOŚiGW odsetki na łączną  sumę  407 075,16 zł  wskaźnik
spłaty wyniósł w 2009 roku 5,67 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %).  

F. Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały w roku 2009 rachunek dochodów własnych oraz zestawienie
osiągniętych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

W jednostkach, w których wydatki przewyższyły dochody wykorzystano część środków jakie pozostały z roku 2008,
natomiast w jednostkach w których dochody przewyższyły wydatki różnica zwiększyła stan środków, które będą  mogły
zostać  wykorzystane w kolejnych latach. Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów własnych oraz wydatków nimi
sfinansowanych wyżej wymienione jednostek złożyły w formie sprawozdania Rb 34.  

G. Załącznikiem do budżetu miasta był  również  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Według sprawozdania Rb 33 na zaplanowane 180 000 zł  przychodów wykonano 167 663,87 zł,
z zaplanowanych 513 500 zł  wydatków wykonano 232 699,46 zł.  Stan środków pieniężnych GFOŚiGW na koniec roku
wyniósł  509 574,34 zł.  GFOŚiGW jest funduszem celowym który został  zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2010 r. a stan
środków stał się dochodem budżetu w roku 2010.  

H. Do niniejszego sprawozdania dołącza się  jako za łącznik nr 3 sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy oraz Rydułtowskiego Centrum Kultury funkcjonujących jako samorządowe instytucje
kultury.  

- dochody własne zrealizowane na kwotę 31 579 454,06zł,
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 10,31 %,  

- subwencje na łączną sumę 9 496 513,00zł, 
wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,56 %,

- dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych, oraz bezzwrotnej pomocy zagranicznej na kwotę
5 415 352,43 zł, 
zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 48,04 %.  

- dochody z podatków, w tej grupie wykonano w 2009 roku dochody na łączną kwotę: 10 393 542,23 zł;

- dochody z opłat wykonane na kwotę 2 638 514,12 zł;

- udziały w podatkach dochodowych 11 871 053,75 zł;

- dochody majątkowe z mienia komunalnego 2 519 422,49 zł.

1) rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  §   0470  „Wpływy z opłat  za  zarząd ,  użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości”  zaplanowano dochody w kwocie 114 700 zł,  wykonano dochody na łączną
kwotę 123 946,58 zł  jednak zarejestrowane na koniec 2009 roku zaleg łości wyniosły 20 277,66 zł. Na powyższą kwotę
składa się  wiele zaległości o niewielkiej nominalnej wartości. Mimo prowadzonych działań  (upomnienia, kierowanie
spraw do sądu) pewnej części zaległości nie udało się wyegzekwować; 

2) rozdziale 70095 „Pozostała działalność”  § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze”  na planowane 549 400 zł,  wykonano 529 220,33 zł.  Odnotowane zaległości
wyniosły na koniec 2009 roku 532 213,46 zł.  W tej pozycji sklasyfikowane są  dochody z czynszów za mieszkania
komunalne oraz lokale użytkowe. Większoś ć  starych zaległości po wyroku sądowym skierowanych zostało do
egzekucji komorniczej. Mimo to utrzymuje się wysoki stan zaległości z tego tytułu. 

1) W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”  §   0350  „Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” na planowane 20 000 zł  wykonano 14 628,08 zł.
Zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy wyniosły 38 991,89 zł. 

2) W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”  § 0310 „Podatek od nieruchomości”  na
planowane 6 180 000,00 zł,  wykonano 7 152 304,70 zł.  Ponadto w tej pozycji klasyfikacji budżetowej część dochodów
została wyegzekwowana w drodze potrąceń  (4 350,27 zł)  jednak na koniec roku 2009 odnotowano zaleg łości
podatników na kwotę 2 898 669,55 zł.  W tej grupie jest kilku podatników od których wyegzekwowanie zobowiązań jest
bardzo trudne a ponadto toczące się postępowanie w sprawie podatku od podziemnych wyrobisk górniczych znacznie
podwyższa stan odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

3) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
210 000 zł  wykonano 112 489,20 zł co stanowi zaledwie 53,57 % planu. W tej pozycji klasyfikacji odnotowano znaczne
zaległości  na łączną  kwotę  137 039,20 zł.  Mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie udaje się  trwale
zmniejszyć odnotowywanych na koniec roku zaległości. 

4) W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 „Podatek od nieruchomości”
na planowane 2 040 000 zł,  wykonano 2 125 070,55 zł  tj. 104,17 % planu rocznego. Znaczne, bo wynoszące
487 973,02 zł,  zaległości wynikają z faktu, iż  mimo podjętych działań egzekucyjnych są one często mało skuteczne.
Na co wpływ mają  przede wszystkim nie uporządkowany stan prawny nieruchomości oraz duża grupa podatników
zaliczana do sfery ubóstwa lub społecznego niedostosowania. 

5) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych”  na zaplanowane
135 000 zł wykonano 157 826,76 zł co stanowi 116,91 %. Zaległości wyniosły na koniec roku 217 939,61 zł. W podatku
od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych konieczne będzie podjęcie skuteczniejszych
metod egzekucji. 

1) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0770 „Wpłaty
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”  na planowane
1 200 000 zł  uzyskano dochody w kwocie 2 494 519,30 zł.  Taki wynik był  konsekwencją  dokonanej w grudniu
korzystnej sprzedaży nieruchomości położonej w rejonie ulic gen. J. Bema i Raciborskiej. 

2) W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw”  § 0510 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego”  zaplanowano
dochody łącznie na kwotę 2 470 000 zł.  Wykonane dochody wyniosły 1 765 500,97zł.  Dochody z tego źródła zmalały
w stosunku do roku poprzedniego o ponad 600 000 zł. Pokazuje to jak niekorzystne dla gmin było zerwanie powiązania
wysokośc i  o płaty eksploatacyjnej z ceną  węgla. Spółk a  węglowa znacząco podwyższyła ceny wszystkich
asortymentów węgla a dochody z opłaty eksploatacyjnej spadają. 

3) W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0010 „Podatek dochodowy od
osób fizycznych” na planowane 13 139 555,00zł  wykonano jedynie 11 216 296 zł. Wzorem lat poprzednich uchwalono
dochody z tego źródła na poziomie nieco wyższym od informacji z Ministerstwa Finansów niestety dochody wykonane
okazały się o ponad 2 mln niższe niż przed rokiem, a nawet o ponad 1 mln niższe niż dwa lata temu. 

4) W tym samym rozdziale w § 0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” zaplanowano dochody w kwocie 200 000 zł
a wykonano 654 757,75 zł.  Precyzyjne zaplanowanie dochodów z tego źródła jest bardzo trudne. Udział w tym podatku
otrzymujemy z wielu Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju. 

1) z budżetu państwa,

2) z funduszy celowych,

3) jako dotacja rozwojowa i środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (środki te łącznie traktowano jako odrębne źródło
dochodów) 

1) w dziale 600 „Transport i łączność”  rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”  § 6300 „Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych”  zaplanowano 50 000 zł  na dofinansowanie budowy chodników przy ul. Piecowskiej i R.
Traugutta; 

2) w  d z i a l e  7 5 4  „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  rozdziale 75411 „Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej” § 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zaplanowano 17 000 zł na
wydatki inwestycyjne w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Rydułtowach; 

3) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
§ 6229 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zaplanowano dotację celową dla funkcjonującego jako
samorządowa instytucja kul tury Rydułtowskiego Centrum Kul tury środki w wysokośc i   1   583   963 , 60   zł
z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego w realizowanej przez RCK inwestycji współfinansowanej ze
środków Unii Europejskiej. 

Załącznik nr 1 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Wykonanie dochodów 

Załącznik nr 2 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Wykonanie wydatków 

Załącznik nr 3A 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik3A.pdf

Miejska Biblioteka Publiczna 

Załącznik nr 3B 
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 15 marca 2010 r.
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Rydułtowskie Centrum Kultury 

Skarbnik Miasta Rydułtowy 

mgr Bernard Labusek 

Burmistrz Miasta Rydułtowy 

mgr Kornelia Newy 
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