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Zarzadzenie Nr 0050.115.2012
Burmistrza Ujazdu

z dnia 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budzetu
za pierwsze pólrocze 2012 roku

Na podstawie art.266 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 roku Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152
poz.1020,Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 roku Nr 185 poz. 1092,Nr 201 poz.1183,
Nr 234 poz.1386,Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz.1707), oraz uchwaly Nr LI/275/2010
Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie okreslenia zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu za I pólrocze
Burmistrz Ujazdu zarzadza, co nastepuje:

§1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Ujezdzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
informacje z wykonania budzetu za I pólrocze 2012 roku.

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.



INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDZETU GMINY UJAZD

ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z pózniejszymi zmianami) oraz uchwaly
Rady Miejskiej w Ujezdzie Nr LI/275/201Oz dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie
okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu za I pólrocze
Burmistrz Ujazdu przedstawia informacje z wykonania budzetu za I pólrocze
2012 roku

Informacja z przebiegu wykonania budzetu za I pólrocze 2012 roku zawiera:

I. Czesc tabelaryczna

1. Plan i wykonanie dochodów
2. Plan i wykonanie wydatków
3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów
4. Plan i wykonanie wydatków majatkowych

II. Czesc opisowa

1. Zmiany w budzecie do 30 czerwca 2012 roku
2. Wykonanie planowanych dochodów
3. Wykonanie planowanych wydatków
4. Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budzetowych
5. Ocena stopnia realizacji wydatków majatkowych
6. Informacje o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej

i realizacji przedsiewziec
7. Wykonanie planu finansowego samorzadowej instytucji kultury -

Miejsko-Gminnego Osrodka Dzialalnosci Kulturalnej

--



I. ZMIANY W PLANIE BUDZETU

Rada Miejska w Ujezdzie uchwala Nr XIV.67.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
uchwalila budzet Gminy na 2012 rok.

1.Budzet wedlug uchwaly budzetowej 23 432 232 zl

- dochody
- przychody

20 954 770 zl
2477462 zl

- wydatki
- rozchody

22 888 232 zl
544 000 zl

2. Budzet na dzien 30.06.2012 23 175628 zl

- dochody
- przychody

21 221 390 zl
1 954 238 zl

- wydatki
- rozchody

22631 628 zl
544 000 zl

3. Zmniejszenie budzetu 256 604 zl

4. Wskaznik zmniejszenia 1,1 %

PRZYCZYNY DOKONANYCH ZMIAN

Zmiany w budzecie zostaly dokonane w wyniku podjecia przez Rade Miejska
w Ujezdzie pieciu uchwal zmieniajacych budzet oraz czterech zarzadzen Burmistrza.
Zmiany te dokonano w oparciu o decyzje wojewody o przyznaniu dodatkowych
srodków na realizacje zadan wlasnych i zleconych, wprowadzenie nowych zadan
zwiekszajac plan dochodów i wydatków oraz poprzez zmniejszenie planowanych
dochodów i wydatków.

Zwiekszenia 529 158 zl

1. Zwiekszenia budzetu z tytulu zwiekszenia planu dochodów dotacji na
realizacje zadan zleconych i zadan wlasnych w kwocie: 425 840zl

- dotacja celowa na realizacje programu rzadowego wspierania osób pobierajacych
niektóre swiadczenia pielegnacyjne 9 100 zl

- dotacja celowa na zwrot akcyzy dla rolników 150 009 zl
- dotacja celowa na pomoc materialna dla uczniów 24 377 zl
- dotacja celowa na realizacje projektu unijnego z Kapitalu Ludzkiego 53 700 zl
- dotacja celowa na pomoc w zakresie dozywiania 2 404 zl

- -- -



- dotacja celowa na swiadczenia rodzinne
- dotacja celowa na oplacanie skladek zdrowotnych
- dotacja celowa na zasilki i pomoc w naturze

182400 zl
1 150 zl
2700 zl

2. Inne dochody w kwocie 103318 zl

- podatek dochodowy od osób prawnych
- podatek od nieruchomosci
- odsetki
- zwrot srodków za prace spolecznie uzyteczne
- odszkodowanie za zalane pomieszczenia w gimnazjum

45 787 zl
40 000 zl
10000 zl
5 431 zl
2 100 zl

Zmnieiszenia 262 538 zl

1. Dochodów 262 538 zl

- czesc oswiatowa subwencji ogólnej
- podatekdochodowyod osóbfizycznych
- dotacja celowa na prowadzenie zadan z zakresu administracji rzadowej
- dotacja celowa na swiadczenia rodzinne
- dotacja celowa na zasilki i pomoc w naturze
- dotacja celowa na skladki na ubezpieczenia zdrowotne

53731 zl
95 787 zl

220 zl
110 000 zl

2 000 zl
800 zl

Zmnieiszenia i zwiekszenia Drzvchodów

1. Zmniejszenia przychodów 766 876 zl

- pozyczki i kredyty 766 876 zl

2. Zwiekszenie przychodów 243 652 zl

- rozdysponowanie nadwyzki z lat ubieglych 243 652 zl

II. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Szczególowe wykonanie dochodów zostalo przedstawione w tabeli Nr 1.
Na plan 21 221 390 zl wykonano 11 143 292,22 zl co stanowi 52,5 % planu.

Wykonanie dochodów biezacych - 8 793 824,50 zl (54,5 % planu), dochodów
majatkowych - 2349467,72 zl (46,1 % planu).

Glównym zródlem dochodów jest subwencja ogólna - czesc oswiatowa subwencji
ogólnej na plan 6 010 765 zl, otrzymano 3 698 936 zl (61,5 % planu), z czesci
wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymano 411 678 zl ( 50 % planu).

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 2906270,05 zl tj. 49,8 %
planu



Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawiono
w ponizszym zestawieniu:

Wieksze od planowanych w pierwszym pólroczu uzyskano wplYwyz tytulu podatku
rolnego 55,9 %, podatku lesnego 50,9 %, podatku od nieruchomosci 51,5 %, podatku
dochodowegood osób prawnych- 73,3 %.
Podatek od srodków transportowych w stosunku do planu wykonano w 45,9 %,
podatek od dzialalnosci gospodarczej osób fizycznychoplacanych w formie karty
podatkowej- 31,9 %.
WplYwyz tytulu podatku dochodowym od osób fizycznych sa mniejsze - wykonanie
42,3%, istnieje zagrozenie wykonania tych dochodów.

Na dzien 30 czerwca 2012 roku wystapilyzaleglosci podatkowe na kwote
375214,92 zl, w tymzalegloscw platnosciachtego rokuto kwota126415,24zl,
zaleglosciz lat ubieglychto kwota248799,68zl.

---

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie %
zl zl

1. Udzialywe wplywach z podatku 105787,00 77 591,64 73,3
dochodowegood osóbprawnychijednostek
organizacyjnych nie posiadajacych
osobowosci prawnej

2. Udzialywe wplywachz podatku 2298782,00 972 245,00 42,3
dochodowego od osób fizycznych

3. Podatek rolny 750000,00 419 166,44 55,9

4. Podatek od nieruchomosci 3140000,00 1 617626,88 51,5

5. Podatek lesny 35500,00 18089,73 50,9

6. Podatekod srodków transportowych 440000,00 202 086,00 45,9

7. Podatekod dzialalnosci gospodarczej osób 33 000,00 10531,35 31,9
fizycznychoplacanych w formie karty
podatkowej

8. Wplywyz oplaty skarbowej 16000,00 7 011,00 43,8

9. Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 100000,00 39621,00 39,6

OGÓLEM 6 919 069,00 3 363 969,04 48,6



Szczególowy wykaz zaleglosci podatkowych zostal przedstawiony ponizej:

Na dzien sierpnia 2012 roku zaleglosc zmniejszyla sie o kwote 68 502,36 zl.

Naliczone odsetki od tych zaleglosci to kwota 225 998,99 zl.

Na biezaco wystawiane sa tytuly wykonawcze do US w Strzelcach Opolskich,
Olesnie, Gliwicach, Kedzierzynie - Kozle, Zabrzu i Zywcu gdzie prowadzona jest
egzekucja naleznych gminie podatków.
Wyslano podatnikom 367 upomnien, wystawiono 108 tytulów wykonawczych.

Na wniosek podatników decyzja Burmistrza umorzono podatki na kwote 24 578 zl,
w tym: podatek od nieruchomosci w kwocie 22 801 zl (4 osoby fizyczne, 1 osoba
prawna), podatek rolny w kwocie 1 776,00 zl (2 osoby), podatek lesny - 1 zl
(1 osoba).

Skutki obnizenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy
to kwota 399 528,48 zl, ulgi i zwolnienie okreslone w uchwale Rady - 236 872,44 zl.

Od srodków zgromadzonych na lokatach uzyskano dochody w kwocie 64 468,17 zl.

Na realizacje zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych
gminie na plan 1 409419 zl wplynelo 748 148,52 zl (53,1 % planu), na
dofinansowanie zadan wlasnych z kwoty 270 481,00 zl gmina otrzymala dotacje
w wysokosci 159 799 zl (59,1 % planu).
Dochody z tytulu platnosci w ramach budzetu srodków europejskich
plan - 551 000 zl, wykonanie w okresie sprawozdawczym - 68959 zl (12,5 %)

Stan naleznosci na koniec okresu sprawozdawczego - 7242315,90 zl, w tym:
srodki pieniezne - 4 275 126,56 zl, naleznosci wymagalne z tytulu podatków i oplat -
600 009,27 zl, z tytulu sprzedazy uslug - 69 125,52 zl, naleznosci niewymagalne -
2367 180,07 zl, naleznosci za sprzedaz nieruchomosci na raty - 2000 zl.

- - --

Lp. Wyszczególnienie Ilosc Zaleglosc Zaleglosc Ogólem
osób biezaca z lat zaleglosc

(2012 rok) ubiealvch

Osoby fizyczne 47 070,37 248 688,68 295759,05
1. Podatek od nieruchomosci 32 23212,17 178 323,92 201 536,09
2. Podatek od rolny 61 8311,83 7 212,46 15 524,29
3. Podatek lesny 2 39,37 22,00 61,37
4. Podatek od srodków 8 15507,00 63 130,30 78637,30

transportowych

Osoby prawne 79 344,87 111,00 79 455,87
1. Podatek od nieruchomosci 12 78 765,87 111,00 78 876,87
2. Podatek rolny 2 579,00 - 579,00

Ogólem zaleglosci 126415,24 248 799,68 375 214,92
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III. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budzetu zostalo szczególowo wykazane w tabeli Nr 2.

W okresie sprawozdawczym na plan 22 631 628 zl wydatkowano kwote w wysokosci
8476561,88 zl (37,5 % ) -wydatki biezace 8 094 229,97 zl (48,7 % planu), wydatki
majatkowe 382 331,91 zl (6,4 % planu).
Plan wydatków majatkowych to kwota 6 001 612 zl, wydatków biezacych
- 16630016 zl.

Powyzej przecietnej wydatkowano srodki w nastepujacych rozdzialach:

Rozdzial 01030 - 51,6 %
Rozdzial 01095 - 98,5 %
Rozdzial 02095 - 69,0 %
Rozdzial 40002 - 75,6 %
Rozdzial 60017 - 64,7 %
Rozdzial 75495 - 99,0 %
Rozdzial 80101 - 50,3 %
Rozdzial 80103 - 55,0 %

Rozdzial 80104 - 51 ,7 %
Rozdzial 80010 - 51 ,1 %
Rozdzial80114- 52,3 %
Rozdzial80195- 82,1 %
Rozdzial 85202 - 51 ,1 %
Rozdzial 85213 - 53,1 %
Rozdzial 85295 - 51 ,1 %

Rozdzial 85401 - 53,2 %
Rozdzial 85415 - 60,1 %

wplaty na rzecz izby rolniczej
zwrot podatku akcyzowego od ceny oleju napedowego
wylaczenie gruntów z produkcji lesnej
zakup kosiarki bijakowej, dotacja dla ZGK i M
remonty dróg wewnetrznych
zakup i montaz tablic pomiaru predkosci
wynagrodzenia, statutowa dzialalnosc szkól
wynagrodzenia, statutowa dzialalnosc oddzialu
przedszkolnego

- wynagrodzeniapracowników przedszkoli
- wynagrodzenia, statutowa dzialalnosc gimnazjum
- wynagrodzenia i biezace utrzymanie GZO
- zakupopaludla jednostekoswiatowych
- odplatnosc za pobyt podopiecznych w DPS
- skladki na ubezpieczenia zdrowotne
- realizacja programu dozywiania podopiecznych,

wspieranie osób pobierajacych swiadczenia
pielegnacyjne, prace spolecznie uzyteczne

- wynagrodzenia, statutowa dzialalnosc swietlic
- pomocmaterialna dla uczniów, stypendia

Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo

Plan wydatkóww tym dziale to kwota 275 009 zl, wykonanie 159 017,05 zl
(57,8 % planu).
Na rzecz Izby Rolniczej wplacono kwote 8 268,40 zl, zwrot podatku akcyzowego
wraz z kosztami obslugi tego zadania to kwota 150 006,52 zl.
Czynsz roczny za najem gruntów-742,13 zl

Dzial 020 Lesnictwo

Oplata roczna za zmiane uzytkowania gruntów lesnych - 11 551,29 zl, wykonanie
operatu szacunkowego - 861 zl.
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Dzial 400 WYtwarzanie i zao anie wener,

W tym dziale zaplanowano dotacje dla Zakladu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Ujezdzie w kwocie 20 000 zl na zakup kosiarki bijakowej.
Wydatkowano - 15 121,14 zl.

Dzial 600 Transport i lacznosc

Plan wydatków w tym dziale to kwota 3 537 500 zl, wydatkowano 193 063,53 zl
(5,5 % planu).

Dla gminy Kedzierzyn - Kozle przekazano dotacje za przewozy autobusami MZK
w wysokosci 15 072 zl.
Na akcje zima wydatkowano 30 925,62 zl, koszenie poboczy - 11 102,67 zl,
opracowanie projektu organizacyjnego ruchu i analizy natezenia ruchu - 2 460 zl.
Zakup korytek i plytek na ul. Lipowa w Nogowczycach - 1 032 zl
Remontchodnikana Placu1 Majaw Ujezdzie- 30 165,22 zl, remont czastkowy na
ul. Mlynskiej w Starym Ujezdzie - 1 296,96 zl, utwardzenie betonem ul. Szkolnej
w Zimnej Wódce, Starym Ujezdzie, Olszowej, kruszenie betonu -75700,35 zl,
oznakowanie ulic - 2 828,67 zl, transport betonu, karczowanie krzewów
- 11 667,92 zl.
Za odprowadzenie wód opadowych zaplacono 3 123 zl.
Zakup i transport tlucznia - 4 305 zl

Wydatki Rad Soleckich - 3 367,82 zl (zakup paliwa, materialów do drobnych
remontów)
Na zakup dziennika budowy drogi w SAG Olszowa wydatkowano 16,30 zl.

Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale to kwota 641 652 zl, wykonanie w okresie
sprawozdawczym 219957,68 zl (34,3 % planu).

Wydatki na opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, podzialy, rozgraniczenia,
oplaty sadowe i notarialne - 19 500,12 zl, podatek od nieruchomosci gminnych to
kwota 184 434 zl.
Nabyto grunt pod droge w Jaryszowie za kwote 13 010 zl.
Dotacja przedmiotowa dla ZGK i M za utrzymanie placów zabaw - 3013,56 zl

Dzial 710 Dzialalnosc usluaowa

Plan wydatków 134500 zl - wykonanie 46 438,13 zl (34,5 %)

Na zakup map - 3 124,13 zl, wynagrodzenie komisji urbanistycznej to kwota 2 350 zl.
Sporzadzenie zmiany studium - 14 850 zl, zmiana planów zagospodarowania
przestrzennego w Nogowczycach - 8587,50 zl, w Olszowej - 5369 zl, na osiedlu
Piaski w Ujezdzie - 1 750 zl, w Ujezdzie - 10407,50 zl


