
Zarzadzenie Nr 0050.164.2013
Burmistrza Ujazdu

z dnia 26 marca 2013 roku

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania
budzetu Gminy Ujazd za 2012 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568
z 2004 roku Nr 102 poz. 1055,Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 172
poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku
Nr 138poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458
z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40
poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 roku Nr 21 poz. 113 Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777,
Nr 149poz.887, Nr 217 poz.1281, z 2012 roku poz.567, z 2013 roku poz.153)
art.267 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 123poz. 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, z 2012 roku poz.1456. 1530, 1548),
Burmistrz Ujazdu zarzadza co nastepuje:

§1

Przedklada Radzie Miejskiej w Ujezdzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
roczne sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za 2012 rok, zawierajace:
-czesc opisowa,

w tym:
- sprawozdanie samorzadowej instytucji kultury - MGODZK w Ujezdzie

- tabelaryczne zestawienia dochodów i wydatków w szczególowosci uchwaly
budzetowej

- tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów oraz wydatków majatkowych
- informacje o stanie mienia gminy

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu w Dzienniku
Urzedowym Województwa Opolskiego.



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDZETU GMINY UJAZD

ZA 2012 ROK

I. PLANBUDZETUI JEGO ZMIANY

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

1. Budzet wedlug uchwaly budzetowej (01.01.2012r.)

- dochody
- w tym:

dochody biezace
dochody majatkowe

- przychody
w tym: kredyt

wolne srodki

-wydatki
- w tym:

wydatki biezace
wydatki majatkowe

-rozchody (splata pozyczek)

2. Budzet po zmianach (31.12.2012r)

- dochody
w tym:

dochody biezace
dochody majatkowe

- przychody
w tym: wolne srodki

nadwyzka budzetowa

-wydatki
w tym:

wydatki biezace
wydatki majatkowe

- rozchody

3. Zmniejszenie planu budzetu

4. Wskaznik zmniejszenia

- --- ---

23 432 232 zl

20 954 770 zl

15857689 zl
5 097 081 zl

2 477 462 zl
1 500 000 zl

977 462 zl

22 888 232 zl

16 141 620 zl
6746612 zl

544 000 zl

20 654 825 zl

18700587 zl

16338921 zl
2 361 666 zl

1 954 238 zl
1 345 060 zl

609 178 zl

20110825 zl

16782375 zl
3 328 450 zl

544 000 zl

2777407 zl

11,85 %



Na przestrzeni 2012 roku wartosc planowanego budzetu zmniejszyla sie o 11,85 %.
Ogólny plan dochodów zmniejszyl sie o kwote 2 254 183 zl, w tym: dochody biezace
zwiekszyly sie o kwote 481 232 zl, dochody majatkowe zmniejszyly sie o kwote
2735415 zl.
Plan wydatków zmniejszyl sie o 2 777 407 zl, w tym: wydatków majatkowych
zmniejszyl sie o kwote 3 418 162 zl, wydatków biezacych zwiekszyl sie o kwote
640 755 zl.
Kwota planowanych przychodów zmniejszyla sie o 523 224 zl
Zmniejszenie budzetu wynikalo glównie ze zmian planów wydatków inwestycyjnych
po przeprowadzonych postepowaniach przetargowych, zwiekszeniu i zmniejszeniu
kwot dotacji i wydatków na zadaniach zleconych i na dofinansowaniu zadan
wlasnych.

Zmiany w zakresie planów dochodów budzetowych, przychodów budzetowych,
zmiany planów wydatków i przeniesien miedzy dzialami klasyfikacji budzetowej,
zmiany planów wydatków inwestycyjnych dokonano zgodnie z uchwalami
Rady Miejskiej (podjeto 10 uchwal).
Zmian budzetu w zakresie zmian planu wydatków i dochodów zwiazanych
z pozyskaniem dotacji celowych dokonano zgodnie z zarzadzeniami Burmistrza
(podjeto 10 zarzadzen).

II. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Szczególowe wykonanie dochodów zostalo przedstawione w tabeli Nr 1.
Na plan 18700587 zl wykonano 18 166226,37 zl co stanowi 97,1 % planu.
Dochody biezace zostaly wykonane w 98,7 % -16 128744,41 zl, dochody
majatkowew 86,3%-2037,481,96 zl.

Glównym zródlem dochodów jest subwencja ogólna 6 796 517 zl, w tym: czesc
oswiatowa subwencji ogólnej 5 957 528 zl (100 % planu), czesc wyrównawcza
subwencji ogólnej 823 358 zl ( 100 % planu).
Kwota otrzymanych subwencji w porównaniu z rokiem 2011 jest mniejsza
o 83 523 zl, w tym: subwencja oswiatowa wieksza o 12 159 zl, wyrównawcza
mniejsza o 111 313 zl.
W wyniku korekty danych przekazywanych do sytemu informacji oswiatowej zostala
zmniejszona kwota subwencji oswiatowej o 119 700 zl (Decyzja Ministra Finansów).
Dodatkowo w 2012 roku gmina otrzymala kwote uzupelniajaca subwencji ogólnej,
na dzieci uczeszczajace do jednostek wychowania przedszkolnego wedlug danych
Ministerstwa Edukacji Narodowej przyjmujac stawke na dziecko w wysokosci 77 zl,
w kwocie 15631 zl.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w 2012 roku majacych
wplyw na naliczenie subwencji wyrównawczej w porównaniu z rokiem ubieglym jest
wieksze o kwote 875 455,58 zl, w tym: podatek od nieruchomosci - 537 750,05 zl,
podatek rolny - 305 184,66 zl, podatek lesny - 107,76 zl, podatek dochodowy od
osób prawnych - 90 405,61 zl, podatek dochodowy od osób fizycznych o 33 913 zl,
podatek od srodków transportowych o 24 313,90 zl.
Mniejsze wplywy uzyskano z podatku od dzialalnosci gospodarczej - 8 882,83 zl,
oplaty skarbowej - 4617,00 zl, podatku od czynnosci cywilnoprawnych
- 102 719,62 zl

- --



Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w 2012 roku
przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w wysokosci 6826432,46 zl (98,7 %
planu) wplYwyz podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do planu byly
wieksze 041 820,64 zl (139,5 % planu), wplYwyz podatku rolnego o kwote
27635,22 zl (103,7 % planu).
Wykonanie pozostalych dochodów jest mniejsze od planowanych.
Przyczyna mniejszych wplywów z tytulu podatku od srodków transportowych (86,2%)
-likwidacja dwóch firm transportowych, zmniejszenie liczby pojazdów w pozostalych
podmiotach.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystapily zaleglosci podatkowe na kwote
368740,13 zl, w tymzaleglosc w platnosciach tego roku to kwota 122321,88 zl,
zaleglosci z lat ubieglych to kwota 246 418,25 zl.

~- -

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie %
zl zl

1. Udzialywe wplywach z podatku dochodowego 105 787 147607,64 139,5
od osób prawnych ijednostek organizacyjnych
nie posiadajacych osobowosci prawnej

2. Udzialywe wplywach z podatku dochodowego 2 298 782 2 234 975,00 97,2
od osób fizycznych

3. Podatek rolny 750 000 777 635,22 103,7

4. Podatek od nieruchomosci 3 140000 3 114642,37 99,2

5. Podatek lesny 35 500 35 098,27 98,9

6. Podatek od srodków transportowych 440 000 379056,90 86,2

7. Podatek od dzialalnosci gospodarczej osób 33 000 29 480,06 89,3
fizycznych oplacanych w formie karty
podatkowej

8. Wplywyz oplaty skarbowej 16 000 12 726,00 79,5

9. Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 100 000 95211,00 95,2

OGÓLEM 6919096 6 826 432,46 98,7



Szczególowy wykaz zaleglosci podatkowych zostal przedstawiony ponizej:

W porównaniu z rokiem 2011 ogólna kwota zaleglosci wzrosla o 21 582,49 zl.
U osób prawnych kwota zaleglosci uleglyzmniejszeniu 021 942,17 zl, u osób
fizycznych wzrost o 43524,66 zl.
Naliczone odsetki od tych zaleglosci to kwota 235 862,02 zl.

W celu sciagniecia naleznych gminie podatków wystawiano 649 upomnien,
168 tytulów wykonawczych.
Tytulywykonawcze wystawiono do Urzedów Skarbowych w Strzelcach Opolskich,
Gliwicach, Zywcu, Zabrzu i Kedzierzynie - Kozlu gdzie prowadzona jest egzekucja
podatków.
Nadzien13.03.2013zaleglosci zmniejszyly sie o kwote 32 368,38 zl.

Na wniosek podatników decyzja Burmistrza umorzono zaleglosci podatkowych na
kwote 40 018 zl; podatek od nieruchomosci w kwocie 37 560 zl ( 6 podatników,
w tym: ZGK i M - 35572 zl), podatek rolny w kwocie - 2 457 zl (2 podatników), lesny
1,00 zl. Kwota umorzonych odsetek - 395 zl.

Skutki obnizenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres
sprawozdawczy to kwota 800130,04 zl, ulgi i zwolnienie okreslone w uchwale
Rady to kwota - 473744,88 zl.

W 2012 roku dodatkowo otrzymalismy srodki z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych na budowe drogi gminnej Nr 105785 O w SAG Olszowa w kwocie
570 528,84 zl, na realizacje tego zadania pozyskano dodatkowo srodki w wysokosci
1 314013,96 zl z KSE.
Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 -
2013 na zagospodarowanie miejsc wypoczynku w Nogowczycach otrzymano
17 959 zl.

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

(2012 rok) ubieglych

Osoby fizyczne 101 74727,28 246 307,25 321 034,53

1. Podatek od nieruchomosci 36 47910,58 176184,22 224 094,80
2. Podatek rolny 56 9438,21 7 549,06 16987,27
3. Podatek lesny 2 100,69 39,37 140,06
4. Podatek od srodków 7 17277,80 62534,60 79812,40

transportowych

Osoby prawne 7 47594,60 111,00 47 705,60

1. Podatek od nieruchomosci 6 46605,60 111,00 46 716,60
2. Podatek rolny 1 989,00 - 989,00

Ogólem zaleglosci 108 122 321,88 246418,25 368740,13



-

Na realizacje zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych
gminie na plan 1 473343 otrzymano 1 450874,81 zl (98,5 % planu).
Na dofinansowanie zadan wlasnych otrzymano dotacje w kwocie 264 908,01 zl.
Od srodków zgromadzonych na lokatach uzyskano dochody w kwocie 118 179,79 zl.

Wykonanie dochodów w poszczeaólnvch dzialach przedstawia sie
nastepuiaco:

Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo
Plan - 370 465,00 zl
Wykonanie - 344 271,29 zl

Rozdzial 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plan - 17 959,00 zl
Wykonanie - 17 959,00 zl

DochodYmaiatkowe -17959.00 zl
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem srodków

europejskich na zagospodarowanie miejsc wypoczynku w Nogowczycach

Rozdzial 01095 Pozostala dzialalnosc
Plan- 352 506,00zl
Wykonanie- 326312,29 zl

Dochody biezace - 303 232.29 zl
- dotacja celowa na zwrot akcyzy od zakupionego oleju napedowego i koszty obslugi

zwrotu akcyzy- 279059,29 zl, dochody z lat ubieglych z tytulu odszkodowan za
grunt - 24 173,00 zl.

Dochody maiatkowe - 23080.00 zl
- sprzedaz gruntu

Dzial 020 Lesnictwo
Plan- 1 000,00zl
Wykonanie- 1 311,59zl

Rozdzial02001 Gospodarka lesna
Plan - 1 000,00 zl
Wykonanie - 1 311,59 zl

DochodY biezace - 1 311.59 zl
- czynsz za obwody lowieckie

Dzial 600 Transport i lacznosc
Plan- 1 888 719,00
Wykonanie - 1 884 763,28 zl



--- -------.-

Rozdzial60004 Lokalny transport zbiorowy
Wykonanie - 220,48 zl

Dochody biezace - 220.48 zl
-zwrotdotacjina przewózmieszkancówkomunikacjapodmiejska

Rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne
Plan - 1 888 719,00 zl
Wykonanie - 1 884 763,28 zl

Dochody maiatkowe - 1 884 542.80 zl
-dotacja celowa z NPPDL na budowe drogi gminnej w Ujezdzie w wysokosci
570 528,84 zl.
- srodki pozyskane od SSE w Katowicach na budowe drogi - 1 314013,96 zl

Dzial 700 GosDodarka mieszkaniowa
Plan - 193 038,00 zl
Wykonanie - 159 170,09 zl

Rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
Plan - 193 038 zl
Wykonanie - 159 342,10 zl

Dochody biezace - 48 958.03 zl
- uzytkowanie wieczyste - 23647,54 zl
- czynsze dzierzawne - 24901,48 zl
- odsetki od sprzedazy nieruchomosci na raty, odsetki od nieterminowych wplat,

- 409,01 zl

Dochody maiatkowe - 110 212.06 zl
- sprzedaz nieruchomosci -110212,06 zl

Rozdzial 70095 Pozostala dzialalnosc
Wykonanie - 172,01 zl

Dochody biezace - 172.01 zl
- zwrotwydatków, dochody z lat ubieglych

Dzial 750 Administracia Dubliczna
Plan- 114 242,00 zl
Wykonanie - 120 690,24 zl

Rozdzial 75011 Urzedy wojewódzkie
Dochody biezace - 74 502.85 zl
-dotacja celowa z budzetu panstwa na realizacje zadan zleconych - 74 492 zl
- dochodyz tytulurealizacjizadanzleconych- 10,85



- . - -.---------..--.

Rozdzial 75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dochody biezace - 45 875.39 zl
- wplywyz najmu i dzierzawy 19 300,87 zl, pozostale odsetki 301,52 zl, zwrot
podatku VAT 26 273 zl

Dochody maiatkowe - 312.00 zl
- sprzedaz skladników majatkowych

Rozdzial 75095 Pozostala dzialalnosc
Dochody biezace - 151.37 zl
- wplata za ksiazki

anstwowei. kontroli i ochron

Rozdzial 75101 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli
i ochrony prawa
Dochody biezace - 1 084.32 zl
- dotacja celowa na prowadzenie stalego rejestru wyborców

Dzial 752 Obrona narodowa
Plan - 1 000,00 zl
Wykonanie - 999,60 zl

Rozdzial 75212 Pozostale wydatki obronne
Dochody biezace - 999.69 zl
-dotacjana realizacjezadanz zakresuobronynarodowej

Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
Plan - 1 000,00 zl
Wykonanie - 1 378,63 zl

Rozdzial 75412 Ochotnicze straze pozarne
Dochody biezace - 1 378.63 zl
- dzierzawa lokalu - 1 378,63 zl

Rozdzial 75601 Wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Dochody biezace - 29642.26 zl
- podatek od dzialalnosci gospodarczej osób fizycznych, oplacany w formie karty
podatkowej - 29 480,06 zl
- odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatków i oplat - 162,20 zl



Rozdzial 75615 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od
czynnosci cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
Dochodybiezace- 2743 109.39zl
- podatekod nieruchomosci- 2 400 651,53zl
- podatekrolny- 226450,00 zl
- podateklesny- 32638,00 zl
- podatekod srodkówtransportowych- 66247,00 zl
- zwrotkosztówegzekucyjnych- 299,20zl
- odsetki od nieterminowych wplat - 16 823,66 zl

Rozdzial 75616 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i
oplat lokalnych od osób fizycznych
Dochody biezace -1 721 157.42 zl
- podatekod nieruchomosci- 713 990,84 zl
- podatek rolny - 551 185,22 zl
- podatek lesny - 2460,27 zl
- podatek od srodków transportowych - 312809,90 zl
- podatek od spadków i darowizn - 12 103,00 zl
- oplata targowa - 22 950,00 zl
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych - 95 211,00 zl
- zwrot kosztów egzekucyjnych - 3 282,40 zl
- odsetki od nieterminowych wplat - 7 164,79 zl

Rozdzial 75618 Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jednostek
samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw
Dochody biezace - 48054.77 zl
- oplata skarbowa - 12 726,00 zl
- oplaty za zajecie pasa drogowego, umieszczenie urzadzen infrastruktury drogowej
w pasie drogi - 35328,77 zl

Rozdzial 75621 Udzialy gmin w podatkach stanowiacych dochód budzetu
panstwa
Dochody biezace - 2382582.64 zl
- podatekdochodowyod osóbfizycznych- 2234975,00 zl
- podatek dochodowy od osób prawnych - 147607,64 zl

Dzial 758 Rózne rozliczenia
Plan - 6894009,00 zl
Wykonanie - 6914696,79 zl

Rozdzial 75801 - Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu
terytorialnego
Dochody biezace - 5957528.00 zl
- czesc oswiatowa subwencji ogólnej - 5957528,00 zl



-.-.-.-
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Rozdzial 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu
terytorialnego
Dochody biezace -15631.00 zl
- uzupelnienie dochodów gmin - 15 631,00 zl

Rozdzial 75807 - Czesc wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Dochody biezace - 823358.00 zl
- czesc wyrównawcza subwencji ogólnej - 823 358,00 zl

Rozdzial 75814 - Rózne rozliczenia finansowe
Dochody biezace - 118 179.79 zl
- odsetki od srodków zgromadzonych na rachunkach bankowych -118179,79 zl

Dzial 801 Oswiata i wychowanie
Plan - 237 244,00 zl
Wykonanie - 165 752,07 zl

Rozdzial 80101 Szkoly podstawowe
Dochody biezace - 3560.63 zl
- oplaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 72,00 zl
- dochody z najmu i dzierzawy pomieszczen szkolnych - 1 350,00 zl
- wyplacone odszkodowanie za zalane pomieszczenia - 2 138,63 zl

Dochody maiatkowe - 1 376.10 zl
- sprzedaz zlomowanych pieców c. o - 1 376,10 zl

Rozdzial 80104 Przedszkola
Dochody biezace - 27586.54 zl
- oplaty za ponadprogramowe zajecia w przedszkolach - 26 489,43 zl
- odsetki - 1,57 zl
- zwroty z lat poprzednich 1 095,54 zl

Rozdzial 80110 Gimnazja
Dochodybiezace- 11312.86zl
- oplatyza duplikatylegitymacjiszkolnych40,00zl
- dochody z najmu i dzierzawy - 9 205,00 zl
- pozostale dochody - 2 067,86 zl

Rozdzial 80114 Zespoly obslugi ekonomiczno administracyjnej szkól
Dochodybiezacew kwocie- 16786.48zl
- dochodyz najmui dzierzawy

Rozdzial 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne
Dochody biezace - 97 248.39 zl
- odplatnosc za wyzywienie - 97 246,40 zl
- odsetki 1,99 zl

Rozdzial 80195 Pozostala dzialalnosc
Dochody biezace - 7881.07 zl
- zwrotza energiei wode - 7617,07



- -- -- - -

- dotacja dla komisji kwalifikacyjnej - 264,00 zl

Dzial 851 Ochrona zdrowia
Plan - 80000,00 zl
Wykonanie - 84 978,37 zl

Rozdzial 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi
Dochody biezace - 84 978.37 zl
- oplaty za wydawanie zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych - 84 451,75 zl
- wplywy z róznych dochodów - 526,63 zl

Dzial 852 Pomoc spoleczna
Plan - 1 436361,00 zl
Wykonanie - 1 382 868,27 zl

Rozdzial 85202 Domy pomocy spolecznej
Dochody biezace - 2928.66 zl
- zwrot kosztów za pobyt w domach pomocy spolecznej - 2 928,66 zl

Rozdzial 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spolecznego
Dochody biezace - 1 078848.75 zl
- dotacje celowe na realizacje zadan zleconych (wyplata swiadczen rodzinnych)

- 1 071 000,00 zl
- dochody gminy z tytulu realizacji zadan z zakresu administracji rzadowej

- 7 831,15 zl
- zwrot kosztów postepowania administracyjnego - 17,60 zl

Rozdzial 85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby
pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji
spolecznej
Dochody biezace - 8 843.07 zl
- dotacja celowa na zadania zlecone, skladki na ubezpieczenia zdrowotne

- 4 539,60 zl
- dotacje celowe na realizacje zadan wlasnych, skladki na ubezpieczenia zdrowotne

- 4255,52 zl
- rózne dochody, zwrot skladki zdrowotnej - 47,95 zl

Rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Dochody biezace - 97 401.35 zl
- dotacje celowe na realizacje zadan wlasnych, zasilki i pomoc w naturze, skladki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 97 401,35 zl

Rozdzial 85216 Zasilki stale
Dochody biezace - 52 789.94 zl
- dotacje celowe na realizacje zadan wlasnych, zasilki stale - 52 257,14 zl
- pozostale dochody, zwrot zasilku stalego - 532,80 zl
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Rozdzial 85219 Osrodki pomocy spolecznej
Dochody biezace - 80 730.00 zl
- dotacje celowe na realizacje zadan wlasnych (utrzymanie osrodka pomocy

spolecznej)

Rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc
Dochody biezace - 61 326.50 zl
- dotacje celowe na realizacje zadan zleconych, wspieranie osób pobierajacych

swiadczenia z opieki spolecznej - 19 700,00 zl
- dotacja celowa na realizacje programu dozywiania - 30 000,00 zl
- refundacje wydatków zwiazanych z prowadzeniem prac spolecznie

uzytecznych - 11 626,50 zl

Dzial 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej
Plan - 53 700 zl
Wykonanie- 53 675,50zl

Rozdzial 85395 Pozostala dzialalnosc
Dochody biezace - 53 700 zl
- srodki unijne - 50 976,74 zl
- dotacje z budzetu panstwa - 2 698,76 zl
Srodki na realizacje projektu "Ku samodzielnosci - praca systemowa z rodzina".

Dzial 854 Edukacvina opieka wychowawcza
Plan - 47 084,00 zl
Wykonanie - 37 986,08 zl

Dochody biezace - 37 986.08 zl
- dotacja celowa na wyplate stypendiów i zasilków szkolnych o charakterze

socjalnym

Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Plan- 91 370,00
Wykonanie - 87 881,56 zl

Rozdzial 90011 - Fundusz ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
Dochody biezace - 71 363.64 zl
- srodki WFOS i GW na usuwanie azbestu

Rozdzial 90019 Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodków z oplat
i kar za korzystanie ze srodowiska
Dochody biezace - 15 804.64 zl
- oplaty i kary za korzystanie ze srodowiska

Rozdzial 90020 Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodków z oplat
produktowych
Dochody biezace - 713.28 zl
- oplata produktowa
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Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweao
Plan- 301 000,00
Wykonanie - O

Rozdzial 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby
Do konca roku budzetowego nie wplynelysrodki z PROW na modernizacje Domu
Spotkan w Zimnej Wódce

III.WYKONANIEPLANOWANYCHPRZYCHODÓWI ROZCHODÓW

Uchwalajac budzet na 2012 planowano przychody w kwocie 2 477 462 zl (kredyt
1 500 000 zl, wolne srodki - 977 462 zl) - na pokrycieplanowanegodeficytu
(1 933462 zl) i splate wczesniejzaciagnietychpozyczekw WFOS i GW(544000 zl).
Na koniec roku budzetowego, po zmianach budzetu, kwota planowanego deficytu
zmniejszyla sie do 1 410 238 zl, wykonanie 797 436,34 zl.
Deficytzostal pokrytynadwyzkaz lat ubieglychiwolnymisrodkami.
Wolnymisrodkami splacono raty wczesniej zaciagnietych pozyczek w wysokosci
544000zl.

IV. WYKONANIE PLANOWANYCHWYDATKÓW

Wykonanie wydatków budzetu zostalo szczególowo wykazane w tabeli Nr 2.

W okresie sprawozdawczym na plan 20 110 825 zl wydatkowano kwote
w wysokosci 18963662,71 zl (94,3 % ) w tym:
wydatki biezace 15 788 290,83 zl (83,3 % wykonanych wydatków), wydatki
majatkowe 3 175 371,88 zl (16,7 %).

Porównujac wykonanie wydatków z poprzednim rokiem budzetowym wydatki wzrosly
o kwote 1 094698,91 zl (majatkowe o 596 507,84 zl, wydatki biezace
0498191,07 zl)

Analiza wydatków budzetowych w poszczególnych dzialach wskazuje, ze najwiecej
wydatkowanona zadania oswiatowe(dzial801 i 854)- 8 459716,45 zl (53,6 %
wydatków biezacych, 42,1 % wydatków ogólem)
W dziale 750 (administracja publiczna) poniesiono wydatkiw wysokosci
2459864,31 zl (12,9 % ogólu wydatków),2 057722,85 zl - 10,8 % ogólu wydatków,
to wydatkina opieke spoleczna.

Plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne i pochodne
od wynagrodzen w ramach wydatków biezacych to kwota 8 772 852 zl,
wykonanie 8565516,24 zl (97,6 % planu).
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen stanowily 45,2 % ogólu
poniesionych wydatków w 2012 roku.
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Realizacia

Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo
Plan - 427 065 zl
Wykonanie - 388561,32 zl

Rozdzial 01008 Melioracje wodne
Plan - 39000,00 zl
Wykonanie - 7 177,80 zl

Wydatki biezace - 7 177.80 zl
- oprysk rowów melioracyjnych - 5 764,23 zl
- odmulenie i wykoszenie rowu Dziedzinka - 1 413,57 zl

Rozdzial 01030 Izby rolnicze
Plan- 16000,00zl
Wykonanie - 15 422,64 zl

Wydatki biezace - 15 422.64 zl
- wplata 2 % podatku rolnego do Izby Rolniczej

Rozdzial 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Plan - 90000,00 zl
Wykonanie - 86 159,46 zl

Wydatki maiatkowe - 86 159.46 zl
- zagospodarowanie miejsc wypoczynku, budowa wiaty wraz z przylaczem

energetycznym

Rozdzial 01095 Pozostala dzialalnosc
Plan - 282 065,00 zl
Wykonanie - 279 801,42 zl

Wydatki biezace - 279801.42 zl
- zwrot czesci podatku akcyzowego producentom rolnym - 273 592,44 zl
- wydatki administracyjne zwiazane ze zwrotem podatku akcyzowego - 1 828,22 zl
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 3 638,63 zl
- czynsz za wynajem gruntu -742,13 zl

Dzial 020 Lesnictwo
Plan - 18 000,00 zl
Wykonanie - 12412,29 zl

Rozdzial 02095 Pozostala dzialalnosc
Plan - 18 000,00 zl
Wykonanie - 12412,29 zl

Wydatki biezace - 12412.29 zl
- wylaczenie gruntów lesnych z produkcji lesnej - 11 551,29 zl
- operat szacunkowy - 861,00 zl
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Dzial 400 Wytwarzanie i zao
Plan - 20 000,00 zl
Wykonanie - 15 121,14 zl

anie wener,

Rozdzial 40002 Dostarczanie wody
Plan - 20000,00 zl
Wykonanie - 15 121,14 zl

Wydatki maiatkowe - 15 121.14 zl
- dotacja dla ZGK i M na zakup kosiarki bijakowej do koszenia stref ochronnych przy
stacjach wodociagowych

Dzial 600 Transport i lacznosc
Plan- 2 297438,00zl
Wykonanie - 2 263 034,12 zl

Rozdzial 60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan - 34 000 zl

Wykonanie - 28 405,56 zl

Wydatki biezace - 28405.56 zl
- dotacja celowa dla Gminy Kedzierzyn - Kozle na zadanie realizowane na

podstawie porozumien, doplata do komunikacji podmiejskiej

Rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne
Plan - 2 100 938,00 zl
Wykonanie - 2 073 038,76 zl

Wydatki biezace - 158 488.45 zl
- remont ul. Mlynskiej w Starym Ujezdzie - 30 909,15 zl
- utwardzanie betonem ul. Szkolnej w Zimnej Wódce - 15 799,35 zl
- remont chodnika na w Ujezdzie (Plac 1 Maja) - 30 165,22 zl
- akcja zima (zakup soli, kolków do siatki, ustawianie siatki, posypywanie

i odsniezanie dróg) - 44721,77 zl
- koszenie poboczy - 6458,01 zl
- oznakowanie ulic w Ujezdzie i Starym Ujezdzie - 2 835,43 zl
- pomiar ruchu - 615,00 zl
- oplaty za odprowadzenie wód opadowych - 6470,96 zl
- wymiana kratek kanalizacyjnych - 1 998,61
- remonty czastkowe, zakup materialów i uslug -18514,95 zl

Wydatki maiatkowe - 1 914550.31 zl
- opracowanie dokumentacji na budowe drogi gminnej, ul. Polnej w Jaryszowie
- 11 500 zl

- budowa drogi gminnej nr 1057850 w SAG Olszowa -1 903,050,31 zl



-------------

Rozdzial 60017 - Drogi wewnetrzne
Plan- 152 500,00zl
Wykonanie - 152 484,27 zl

Wydatki biezace - 152 484.27 zl
-zakup i transport tlucznia do miejscowosci Klucz- 4 684,87 zl
-kruszenie betonu - 14 760,00 zl
-utwardzanie betonem dróg wewnetrznych (Zimna Wódka dz.386 361/2, Stary Ujazd
dz. Nr88, Olszowa dz.241/23)- 45 141,00zl

- remontdrogidz.88 w Starym Ujezdzie - 29 265,98 zl
- remont chodnika ul. Krzywa/Zeromskiego w Ujezdzie - 22790,28 zl
- akcja zima (ustawianie i zwijanie siatki przeciwsniegowej, odsniezanie)
- 8 407,40 zl

- koszenie poboczy - 6 552,55 zl
- karczowanie galezi drzew i krzewów w Jaryszowie i Ujezdzie - 7052,31 zl
- wytyczenie dróg dojazdowych do gruntów lesnych w Jaryszowie i Sieroniowicach -

1O000 zl
- pozostale remonty, oznakowanie drogi - 3829,88 zl

Rozdzial 60095 Pozostala dzialalnosc
Plan - 10 000,00 zl
Wydatki - 9 105,53 zl

Wydatki biezace - 9 105.53 zl
-wydatki solectw, zakup materialów i drobnego sprzetu, drobne remonty
- 9 105,53 zl

Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan - 639 652,00 zl
Wykonanie - 473721,61 zl

Rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
Plan- 622 152,00zl
Wykonanie - 456 308,05 zl

Wydatki biezace - 443 298.05 zl
-wykonanie operatów szacunkowych nieruchomosci - 10 947,00 zl
- wykonanie wypisów iwyrysów - 2519,23 zl
- wartosc ogloszen o sprzedazy nieruchomosci gminnych - 9576,17 zl
- wykonanie podzialów i rozgraniczen geodezyjnych - 16 798,77 zl
- koszty sadowe - 2980,00 zl
- oplaty notarialne - 2319,78 zl
- remont schodów w domu nauczyciela w Olszowej, wykonanie i montaz odbojnic

w Zimnej Wódce - 22919,31 zl
- odszkodowania za przejete grunty - 4988,00 zl
- podatek od nieruchomosci gminnych - 368 867,00 zl
- oplat za wykaz zmian ewidencyjnych, prace porzadkowe - 1 382,79 zl

WYdatkimaiatkowe -13010.00 zl
- wykup gruntów
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Wydatki biezace - 2131 435.16 zl
_ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracowników urzedu - 1 676280,38 zl
- umowyzlecenia - 2 593,94 zl
-remonty ksera, konserwacja alarmu, drobne remonty, remont pomieszczen-

- 30 788,17 zl
- zakup energii i wody - 31 379,13 zl
- odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych - 29711,14 zl
- wplaty na Panstwowy Fundusz RehabilitacjiOsób Niepelnosprawnych
- 28245,00 zl

- oplaty za uslugi internetowe - 4670,80 zl
- oplaty za ubezpieczenie budynku, gotówki,emisji pylów- 8 456,42 zl
- szkolenia pracowników- 12 334,25 zl
- koszt delegacji - 25 734,59 zl
- pozostale wydatki: zakup materialów biurowych,akcesoriów komputerowych,

uslug komunalnych - 281 241,34 zl

Wydatki maiatkowe - 37 997.69 zl
- przygotowanie sieci do pracy dla ZMOK - 17 997,69 zl
- opracowanie dokumentacji na przebudowe instalacji grzewczej w budynku urzedu
-20000 zl

Rozdzial 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego
Plan - 17 500,00 zl
Wykonanie - 13 788,87 zl

Wydatkibiezace - 13 788.87 zl
-wydatkizwiazane z promocja gminy (zaplata za artykuly i publikacje promujace
gmine, wykonanie kubków i toreb z logo gminy, udzial w kampanii promocyjnej
"VForum Rynku",promocja szlaku Sw. Jakuba, tlumaczenie oferty inwestycyjnej)

Rozdzial 75095 Pozostala dzialalnosc
Plan - 115 000,00 zl
Wykonanie - 90051,80 zl

Wydatki biezace - 90051.80 zl
- wydatkizwiazane z obsluga programu "Odnowa Wsi", z kontaktami zagranicznymi,
oplata za utrzymanie programu "Ikonka", oplaty za przynaleznosc
do stowarzyszenia" Kraina Sw. Anny" (6 256,00 zl), zwiazku miedzygminnego
"Czysty Region" (21 517,74 zl), Euroregionu "Pradziad"(2 425,41 zl).
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - 23150,16 zl, umowy zlecenia 6542,59 zl,
koszty egzekucyjne 5 955,00 zl to wydatki zwiazane z poborem i egzekucja
podatków lokalnych.

Dzial 751 Urzedv naczeln
prawa oraz sadownictwa
Plan - 1 086,00 zl
Wykonanie- 1 084,32zl

anstwowei. kontroli i ochron
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Rozdzial 75101 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli
i ochrony prawa
Plan- 1 086,00 zl
Wykonanie - 1 084,32 zl

Wydatkibiezace - 1 084.32zl
-koszty zwiazane z prowadzenie stalego rejestru wyborców

Dzial 752 Obrona narodowa
Plan - 1 000,00 zl
Wykonanie- 999,60zl

Rozdzial 75212 - Pozostale wydatki obronne
Plan - 1 000,00 zl
Wykonanie - 999,60 zl

Wydatki biezace - 999.60 zl
- szkolenie obronne Gminy Ujazd

Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
Plan - 183 500,00 zl
Wykonanie - 179 625,22 zl

Rozdzial 75405 Komendy powiatowe Policji
Plan - 2 000,00 zl
Wykonanie - 2000,00 zl

Wydatki biezace - 2 000 zl
-wplatanafunduszcelowyna dodatkowedyzurypolicjantów

Rozdzial 75412 Ochotnicze straze pozarne
Plan - 141 800,00 zl
Wykonanie -138254,79 zl

Wydatkibiezace - 137 960.78 zl
- ekwiwalentza udzialw akcjach ratowniczo-gasniczych 4 590,00 zl
- dofinansowanie uczestnictwa w obozach dla czlonków mlodziezowych druzyn OSP

w kwocie 850 zl
-wynagrodzenia bezosobowe kierowców ochotniczej strazy pozarnej - 12 672,00 zl
- zakup energii - 18 004,46 zl
- zakup paliwa, sprzetu, wyposazenia, materialów do drobnych remontów-
28 544,22 zl

- ubezpieczenia strazaków, samochodów - 19 007,89 zl
- remont straznicy w Zimnej Wódce 15 531,19 zl, dwóch bram garazowych

w OSP Olszowa - 11 439,00 zl, muru przy OSP w Ujezdzie - 1 230,00 zl
- konserwacja i naprawy sprzetu pozarniczego - 12 254,28 zl
- zakupuslugkomunalnych- 8 100,23 zl
- pozostale wydatki - 5 737,51 zl
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Rozdzial 70095 Pozostala dzialalnosc
Plan - 17 500 zl
Wykonanie - 17 413,56 zl

Wydatkibiezace
- dotacja przedmiotowa dla samorzadowego zakladu budzetowego na utrzymanie

placów zabaw - 17 413,56 zl

Dzial 710 Dzialalnosc usluaowa
Plan - 134 500,00 zl
Wykonanie - 77 723,16 zl

Rozdzial 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan - 134 500,00 zl
Wykonanie - 77723,16 zl

Wydatki biezace -77 723.16 zl
- wynagrodzenieza pracekomisjiurbanistycznejw zakresieplanowania- 2350,00 zl
- sporzadzenia zmian MPZP w Nogowczycach -10 347,50 zl
- zakup map - 4430,16 zl
- zmiana studium - 27 850,00 zl
- sporzadzenie MPZP w Ujezdzie - 10 907,50 zl
- sporzadzenie MPZP Olszowa - Ksiezy Las, Jednostka Wojskowa - 20088,00 zl
- zmiany planu na osiedlu Piaski w Ujezdzie - 1 750,00 zl

Dzial 750 Administracia publiczna
Plan - 2612578,00 zl
Wykonanie - 2 459864,31 zl

Rozdzial 75011 Urzedy wojewódzkie
Plan - 74492,00 zl
Wykonanie - 74492,00 zl

Wydatki biezace - 74 492 zl
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracowników administracji

wykonujacych zadania zlecone

Rozdzial75022Radygmin (miast i miast na prawachpowiatu)
Plan - 125 000,00 zl
Wykonanie - 112 098,79 zl

Wydatki biezace - 112 098.79 zl
-wyplata diet radnym i soltysom - 102 550,08 zl
- pozostale wydatki zwiazane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej - 9548,71 zl

Rozdzial 75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan- 2280586,00 zl
Wykonanie - 2 169 432,85 zl


