
Wydatki maiatkowe - 294.01 zl
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na zadaniu Przebudowa poddasza budynku
remizy strazackiej lacznie ze zmiana sposobu uzytkowania na cele spoleczno -
kulturalne wsi wraz z budowa wiaty w Starym Ujezdzie

Rozdzial 75414 Obrona cywilna
Plan- 3 000,00zl
Wykonanie- 2 965,93zl

Wydatki biezace - 2965.93 zl
- zakup czasopism, konserwacja masztu antenowego, przeglad i konserwacja stacji
selektywnego wywolywania

Rozdzial 75421 Zarzadzanie kryzysowe
Plan- 6 700,00zl
Wykonanie- 6 700,00zl

Wydatki maiatkowe - 6700.00 zl
- zakup i instalacja zestawu komputerowego i oprogramowania do informowania
ludnosci o lokalnych zagrozeniach

Rozdzial 75495 Pozostala dzialalnosc
Plan- 30 000zl
Wydatki- 29704,50 zl

Wydatki maiatkowe - 29 704.50
- montaz tablic pomiaru predkosci

Dzial 757 Obsluaa dluau Dubliczneao
Plan- 35000,00 zl
Wykonanie- 29 775,35zl

Rozdzial 75702 Obsluga papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek
jednostek samorzadu terytorialnego
Plan - 35000,00 zl
Wykonanie - 29775,35 zl

Wydatki biezace - 29 775.35 zl
- odsetki od pozyczek zaciagnietych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej

Dzial 758 Rózne rozliczenia
Plan- 60000,00 zl
Wykonanie- Ozl

Rozdzial 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan- 60000,00 zl
Wykonanie- Ozl



Wydatki biezace
- w trakcie roku budzetowego nie zostala uruchomiona rezerwa ogólna i celowa
pozostaly w planie na koniec okresu sprawozdawczego rezerwy w wysokosci
60 000 zl (rezerwa ogólna - 23 000 zl, rezerwa celowa na zarzadzanie kryzysowe -
37000 zl)

Oswiata i wychowanie
Ogólem wydatki poniesione na oswiate w 2012 z dzialem 854 (edukacyjna opieka
wychowawcza) to kwota 8459716,45 zl (subwencja oswiatowa - 5957528 zl)
Wydatki biezace - 8 387 043,53 zl, wydatki majatkowe - 72 672,92 zl
Wiekszosc wydatków biezacych to wydatki osobowe: na wynagrodzenia i pochodne
- 6360030,50 zl, fundusz socjalny - 313845,67 zl, wydatki osobowe niezaliczane
do wynagrodzen - 350 223,04 zl.

Dzial 801 Oswiata i wychowanie
Plan - 8506887,00 zl
Wykonanie - 8 166709,60 zl

Rozdzial 80101 Szkoly podstawowe
Plan - 3942449,00 zl
Wykonanie - 3 837 177,42 zl

W gminie funkcjonuja trzy szkoly podstawowe w Ujezdzie (177 dzieci) z filia
w Starym Ujezdzie (9 dzieci) w szkole tej uczy 19 nauczycieli na 20,75 etatach,
pracowników obslugi 12 na 9,87 etatach; szkola podstawowa w Olszowej ( 39 dzieci)
z filia w Zimnej Wódce (33 dzieci) uczonych przez 14 nauczycieli na 11,3 etatach,
pracowników obslugi 9 na 6,12 etatach; szkola podstawowa w Jaryszowie (80 dzieci)
z filia w Sieroniowicach (13 dzieci), w tej szkole uczy 17 nauczyciel na 12,3 etatach
pracowników obslugi 4 na 3,5 etatach.
Ogólna liczba uczniów szkól podstawowych - 351, nauczycieli 50 na 44,35 etatach,
pracowników obslugi 25 na 19,49 etatach, liczba oddzialów - 25.

Wydatki biezace - 3 705 834.94 zl
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen nauczycieli i pracowników obslugi

w szkolach 3 152 604,60 zl
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen - 180 262,35 zl
- zakup energii - 83037,58 zl
- odpisy na Zakladowy Fundusz swiadczen Socjalnych - 130 268,84 zl
- zakup materialów i wyposazenia - 46264,72 zl
- wykonanie drobnych remontów sprzetu, pomieszczen, malowanie sal, przeglady

techniczne - 43 952,56 zl
- zakup uslug komunalnych, pozostale wydatki niezbedne do funkcjonowania szkól
- 69 444,29 zl

Wydatki maiatkowe - 131 342.48 zl
- realizacja projektu "Opolska eSzkola, szkola ku przyszlosci" - 1 281,46 zl
- modernizacja kotlowni w PSP Zimna Wódka - 70 110,00 zl
- przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oswiatowych, opracowanie
dokumentacji - 59951,02 zl
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Rozdzial 80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych
Plan - 70400,00 zl
Wykonanie - 70 330,29 zl

Do oddzialu przedszkolnego uczeszczalo 12 dzieci.

Z dniem 01.09. 2012 oddzial przedszkolny zostal przylaczony do przedszkola
w Ujezdzie.

Wydatkibiezace - 70 330.29 zl
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 63 071,94 zl
- odpis na Zakladowy Fundusz swiadczen Socjalnych - 2 158,98 zl
- wydatkiosobowe niezaliczonedo wynagrodzen- 3 504,26 zl
-pozostale wydatki w tym: zakup artykulów papierniczych, zabawek, drobnego

sprzetu, badania lekarskie - 1 595,11 zl

Rozdzial 80104 Przedszkola
Plan -1 175231,00 zl
Wykonanie - 1 112 687,30 zl

Od 1 wrzesnia 2012 roku utworzono jedno przedszkole w Ujezdzie z oddzialami
zamiejscowymi.
Na koniec okresu sprawozdawczego do jednostek przedszkolnych uczeszczalo 210
dzieci, w Ujezdzie - 91, Starym Ujezdzie - 12, Zimnej Wódce - 25, Jaryszowie - 25,
Sieroniowicach - 22, Balcarzowicach - 18 dzieci, Olszowej - 17.

Wydatki biezace - 1 112 687.30 zl
- wynagrodzeniai pochodne od wynagrodzen pracowników obslugujacych

przedszkola - 940540,07 zl
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen - 55 258,69 zl
- odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych - 44 548,35 zl
- remonty pomieszczen, instalacji odgromowej, konserwacja sprzetu - 9867,38 zl
- oplaty za energie - 19 127,33 zl
-oplaty za uslugi komunalne, zakup srodków czystosci, wyposazenia - 43 345,54 zl

Rozdzial 80110 Gimnazja
Plan - 1 722 100,00 zl
Wykonanie - 1 672 787,22 zl

Do gimnazjum uczeszczalo na koniec czerwca w 8 oddzialach 166 uczniów
obslugiwanych przez 20,57 etatów pedagogicznych.
Od 1 wrzesnia uczeszcza do gimnazjum w 7 oddzialach 154 uczniów, etatów
pedagogicznych 20,53 oraz 9 pracowników obslugi na 7,92 etatów.

Wydatki biezace - 1 671 505.76 zl
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracowników obslugujacych

gimnazja - 1 398 449,27 zl
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen - 92 104,26 zl
- odpis na Zakladowy Fundusz swiadczen Socjalnych - 64 165,32 zl
- zakupenergii- 31 958,34zl
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-pozostale wydatki rzeczowe - zakup uslug komunalnych, ubezpieczenia sprzetu
i budynku, zakup materialów papierniczych, badania lekarskie - 84828,60 zl

Wvdatki maiatkowe - 1 281.46 zl
- realizacja projektu "Opolska eSzkola, szkola ku przyszlosci"

Rozdzial 80113 Dowozenie uczniów do szkól
Plan- 219580,00 zl
Wykonanie- 215 331,02zl

Wvdatki biezace - 215331.02 zl
- ubezpieczenie autobusu - 1 580,00 zl
- koszt dowozu - 210976,22 zl
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 774,80 zl

Dowóz uczniów zorganizowany jest przez PKS w Strzelcach Opolskich.
Ogólem dowozonych jest 220 uczniów; 109 uczniów do PG Ujazd, 62 uczniów do
PSP w Ujezdzie, 49 uczniów w PSP Olszowa.

Rozdzial 80114 Zespoly obslugi ekonomiczno - administracyjnej szkól
Plan - 422700,00 zl
Wykonanie - 407 151,20 zl

Wvdatki biezace - 407 151.20 zl
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracowników GZO - 357 266,15 zl
- odpis na Zakladowy Fundusz swiadczen Socjalnych - 6 796,95 zl
- pozostale wydatki biezace - oplata za wynajem pomieszczen, telefon, Internet,

zakup materialów biurowych, szkolenia - 49 885,05 zl

Rozdzial 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan- 38500,00 zl
Wykonanie- 36 238,82zl

Wvdatki biezace - 36 238.82 zl
- dotacja celowa na wspólna organizacje doradztwa metodycznego dla nauczycieli

(umowa z Zarzadem Województwa Opolskiego) -11 999,90 zl
- doplaty do czesnego dla 9 nauczycieli - 8880,00 zl
- szkolenia pracowników pedagogicznych - 16423,00 zl

Nauczyciele otrzymali czesne na doksztalcanie sie na studiach podyplomowych
z zakresu historii, edukacji muzycznej i plastycznej, logopedii szkolnej
i przedszkolnej, w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, arteterapii w edukacji,
doradztwa zawodowego i przedsiebiorczosci.
Zdobywali dodatkowo wyksztalcenie na kierunku; edukacja elementarna - ksztalcenie
zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym oraz nauka jezyka angielskiego
w Nauczycielskim Kolegium Jezyków Obcych.

Dyrektorzy i nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach z zakresu bezpieczenstwa,
kontroli zarzadczej, spraw pracowniczych, nowej podstawy programowej w szkole
podstawowej na I i II poziomie.



Rozdzial 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne
Plan - 430300,00 zl
Wykonanie - 339568,61 zl

Gmina prowadzi trzy stolówki,w szkole w Ujezdzie i Olszowej, przedszkolu
w Ujezdzie. W szkolach i gimnazjum z dozywiania korzysta 172 dzieci, w przedszkolu
92 dzieci

Wydatki biezace - 339568.61 zl
Srodki przeznaczone na wklad do kotla to kwota 92 735,91 zl, pozostale wydatki to:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracowników obslugujacych stolówki

szkolne i przedszkolne - 227231,97 zl
- odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych - 9389,57 zl
- drobne remonty - 1 569,50 zl
- wydatki na zakup wyposazenia, srodków czystosci, badania lekarskie, delegacje

to pozostale wydatki biezace - 8 641,66 zl

Rozdzial 80195 Pozostala dzialalnosc
Plan - 485627,00 zl
Wykonanie - 475437,72 zl

Wydatki biezace - 475437.72 zl
- zakup opalu dla jednostek oswiatowych - 420 786,36 zl, w tym: PSP i PG Ujazd -
242744,80 zl, PSP Stary Ujazd - 19 876,80 zl, PSP Olszowa - 40098,00 zl,
PSPZimnaWódka- 15 095,51zl, PP Ujazd- 10 675,00 zl, PP Stary Ujazd -
3475,00 zl, PP Zimna Wódka - 6875,00 zl, PP i PSP Jaryszów - 47468,78 zl,
PP i PSPSieroniowice- 14 150zl, PP Balcarzowice- 20327,47 zl
- odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych nauczycieli emerytów

- 48443,16 zl
- pozostale wydatki biezace zostaly poniesione na szkolny zwiazek sportowy

- 5 444,20 zl
- prace komisji egzaminacyjnej - 764,00 zl

Dzial 851 Ochrona zdrowia
Plan- 170000,00zl
Wykonanie- 156910,39zl

Rozdzial 85153 Zwalczanie narkomanii
Plan- 17500,00zl
Wykonanie - 14 069,50 zl

Wydatki biezace -14069.50 zl
- zakup broszur, sprzetu sportowego - 1 456,00 zl
- prowadzenie profilaktyki i dzialalnosci informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej,

prowadzenie pozaszkolnych zajec sportowych - 12613,50 zl



Rozdzial 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi
Plan- 62500,00 zl
Wykonanie- 52840,89 zl

Wydatki biezace - 52 840.89 zl
- zwiekszenie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzaleznionych alkoholem - 5348,00 zl (dzialalnosc punktu konsultacyjnego,
szkolenie pelnomocnika, zakup broszurek

- udzielanie pomocy rodzinom, w których wystepuje program alkoholowy -
34930,80 zl (dzialalnosc swietlic srodowiskowych, dzialalnosc Gminnej Komisji
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych)

- prowadzenie dzialalnosc profilaktycznej - 11 419,50 zl ( warsztaty edukacyjno -
profilaktyczne, programy teatralne, dofinansowanie Zielonych Szkól, prowadzenie
zajec sportowych).

- wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i osób fizycznych sluzacej
rozwiazywaniu problemów alkoholowych - 1 142,59 zl (zakup ksiazek i broszur na
potrzeby Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki, dofinansowanie organizacji akcji

"Szkola bez przemocy"

Rozdzial 85195 Pozostala dzialalnosc
Plan - 90 000,00 zl
Wykonanie - 90 000,00 zl

Wydatki biezace - 90 000.00 zl
- dotacja celowa dla stacji Caritas i punktu rehabilitacyjnego

Dzial 852 Pomoc spoleczna

Zadania zlecone oraz zadania wlasne z zakresu ustawy o pomocy spolecznej oraz
innych ustaw realizuje w gminie Osrodek Pomocy Spolecznej.
Pomoc spoleczna wspiera osoby i rodziny w wysilkach zmierzajacych do
zaspokojenia niezbednych potrzeb i umozliwia im zycie w warunkach
odpowiadajacych godnosci czlowieka.
W 2012 roku pomoc byla udzielana w przypadku trudnej sytuacji zyciowej przy
spelnieniu kryterium dochodowego, które odpowiednio wynosilo:
- dla osoby samotnej 477 zl, od pazdziernika 542 zl
- dla osoby w rodzinie 351 zl, od pazdziernika 456 zl
- przy pomocy w zakresie dozywiania na podstawie ustawy o ustanowieniu programu
wieloletniego" Pomoc panstwa w zakresie dozywiania"

- dla osoby samotnej - 715,50 zl, od pazdziernika 813 zl
- dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekraczal 150 % ustawowego

kryterium dochodowego tj.526,50 zl, od pazdziernika 684 zl
- przy pomocy w zakresie dozywiania na podstawie uchwaly Rady Miejskiej

w Ujezdzie
- dla osoby samotnej 200 % ustawowego kryterium - 1 084 zl
- dla osoby w rodzinie - 912 zl

Pomoc byla udzielana na podstawie decyzji administracyjnych w oparciu o rodzinny
wywiad srodowiskowy, wydano 1 144 decyzje, w tym:
- z zakresu pomocy spolecznej - 714 decyzji
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- z zakresu swiadczen rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego -360 decyzji
-z zakresu postepowania wobec dluznikówalimentacyjnych - 22 decyzji
-z zakresu pomocymaterialnejo charakterze socjalnym - 48 decyzji
Wydano równiez 192 zaswiadczen.

Osrodek pomocy spolecznej dysponowal srodkami na realizacje zadan wlasnych,
zleconych,otrzymaldofinansowaniena realizacjezadanwlasnych.
Ogólem w trzech dzialach 851,852,854 dysponowal srodkami w wysokosci
2243284 zl, wydatkowano 2 185437,67 zl (97,4 %)
Wykonanie budzetu z podzialem na zródla finansowania
-zadania wlasne - 730442,48 zl
- dofinansowanie zadan wlasnych - 299 782,09 zl
- zadania zlecone - 1 095 239,60 zl
- realizacjaprojektusystemowegoprzyudzialesrodkówunijnych- 59973,50 zl

Rozdzial 85202 Domy pomocy spolecznej
Plan -212700,00 zl
Wykonanie - 211 873,95 zl

Wydatki biezace - 211 873.95 zl
- koszt pobytu podopiecznych w domach pomocy spoleczne

W domach pomocy spolecznej w 2012 roku przebywalo lacznie 13 osób na dzien
31.12.2012 -10 podopiecznych.
W osrodkach w Lesnicy i Szymiszowie -7 osób, sredni miesieczny koszt pobytu
osoby w tych osrodkach - 2760,86 zl.
W Klisinie i Lisiecicach - 3 osoby, koszt pobytu jednej osoby - 2527,12 zl.

Rozdzial 85204 Rodziny zastepcze
Plan -2 500,00 zl
Wykonanie -1 997,06 zl

Wydatki biezace - 1 997.06 zl
W 2012 roku 5 dzieci z 2 rodzin zostalo umieszczonych w pieczy zastepczej. Gmina
jest zobowiazana do pokrycia czesciowego kosztu pobytu dzieci w pieczy zastepczej,
w roku sprawozdawczym wynosil on 10 % kosztów ogólem co stanowilo wydatek
miesieczny na jedno dziecko od 100 do 120 zl.
Po uplywie roku wydatki wzrastaja do 30 %, a w kolejnych do 50 %.

Rozdzial 85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie
Plan- 5 530,00zl
Wykonanie- 5 485,77zl

Wydatki biezace - 5 485.77 zl
- wydatki na realizacje zajec profilaktycznych dla uczniów szkól podstawowych
prowadzonych przez Osrodke Psychoprofilaktyki - " W rytmie emocji" dla dzieci klas
I-III, "Zrozumiec agresje" dla klas IV-VI.



Rozdzial 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spolecznego
Plan - 1 093000,00 zl
Wykonanie - 1 071 000,00 zl

Najwieksza grupa swiadczen wyplacanych w ramach zadan zleconych sa
swiadczenia rodzinne, w grupie tej wyodrebnia sie:
-zasilki rodzinne wraz z dodatkami do zasilku rodzinnego,
- swiadczenia opiekuncze,
- jednorazowa zapomoge z tytulu urodzenia dziecka

Zasilek rodzinny przysluguje jezeli dochód rodzinyw przeliczeniu na osoby nie
przekracza 539,00 zl. W przypadku orzeczenia niepelnosprawnosci - 623 zl.
Liczbawyplaconych swiadczen z zakresu swiadczen rodzinnych w 2012 roku
6 808 - 929 270,50 zl w tym:
-liczba wyplaconych zasilków rodzinnych wraz z dodatkami - 4 534 -441 284,50 zl
- zapomogi z tytulu urodzenia dziecka - 56 - 56 000,00 zl
-liczba wyplaconych zasilków pielegnacyjnych -1 735 - 265 455,00 zl
-liczba wyplaconych swiadczen pielegnacyjnych- 286 - 146831,00 zl

Swiadczeniaz funduszualimentacyjnegoprzyslugujajezeli dochód w rodzinie nie
przekracza 725 zl na osobe, w 2012 roku wyplacono swiadczenia 32 osobom
w kwocie 107 855 zl

Wydatki biezace - 1 071 000.00 zl
- wyplataswiadczenspolecznych- 1 039816,77zl
- koszty zwiazane z obsluga swiadczen - 1 938,00 zl
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracownika - 29 245,23 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
Plan- 10000,00zl
Wykonanie- 8 795,12zl

Wydatki biezace - 8795.12 zl
- skladki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierajacych swiadczenia

pielegnacyjne i zasilek staly ( srodki wlasne - 4 255,52 zl, srodki z zadan zleconych
- 4530,60 zl)

Rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Plan - 213700,00 zl
Wykonanie - 210 888,19 zl

WYdatkibiezace - 210 888.19 zl
Na realizacje tych zadan otrzymano dofinansowanie z budzetu wojewody w kwocie
97401,35 zl, srodki wlasne - 113486,84zl.
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Mieszkancom gminy o najnizszych dochodach udzielono pomocy w formie zasilków
i pomocy w naturze, pomocy tej udzielono 106 osobom.
Pomoc w formie zasilku stalego otrzymalo 17 osób w kwocie 52 257,14 zl, zasilek
okresowy wyplacono 65 osobom w kwocie 97 401,00 zl, glówna przyczyna wyplaty
zasilkuokresowego- dlugotrwale bezrobocie (62 osoby).
Pomocy na zakup leków i leczenie udzielono w kwocie 5 278,00 zl, na zakup opalu
wydatkowano 28 925 zl (58 osób)
Na koszt gminy sprawiono pogrzeb dla jednej osoby - 3 262,00 zl.

Przyznanie swiadczen na zakup zywnosci prowadzone jest w ramach programu
"Pomocy panstwa w zakresie dozywiania".
Pomoca objeto 53 rodziny na kwote 41 284 zl zl, w tym pomoc rzadowa 22 370,00 zl

Rozdzial 85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan - 60000,00 zl
Wykonanie - 51 234,47 zl

Wydatki biezace - 51 234.47 zl
- w okresie sprawozdawczym wyplacono 264 dodatki mieszkaniowe

Rozdzial 85216 Zasilki stale
Plan- 66 000,00zl
Wykonanie - 52257,14 zl

Wydatki biezace - 52 257.14 zl
Zasilki stale sa swiadczeniem pienieznym wyplacanym miesiecznie, pomocy tej
udzielono 17 potrzebujacym.

Rozdzial 85219 Osrodki pomocy spolecznej
Plan- 346 800,00zl
Wykonanie- 342 226,60zl

Wydatki biezace - 342 226.60 zl
-wynagrodzenia pracowników osrodka 288 436,37 zl
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen - 1 629,42 zl
- odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych - 7931,00 zl
- wydatki na biezace funkcjonowanie osrodka - 44229,81 zl

Rozdzial 85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze
Plan - 13 000,00 zl
Wykonanie - 12 028,80 zl

Wydatki biezace - 12 028.80 zl
Na rzecz osób wymagajacych opieki swiadczone sa uslugi opiekuncze, uslugi te
osrodek zleca Polskiemu Komitetowi Pomocy Spolecznej w Opolu, koszt 1 godziny
uslug wynosi 12,00 zl, w zaleznosci od dochodu uslugi te sa czesciowo odplatne.
Z uslug opiekunczych korzysta 3 osoby



Rozdzial 85278 Usuwanie skutków klesk zywiolowych
Plan - 15 000,00 zl
Wykonanie - 15 000,00 zl

Wydatki biezace - 15 000.00 zl
Pomoc dla osób poszkodowanych przez trabe powietrzna w Gminie Osie.

Rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc
Plan - 80 905,00 zl
Wykonanie - 74 935,75 zl

Wydatki biezace - 74935.75 zl
- wyplacono 197 dodatki do swiadczen pielegnacyjnych - 19 700 zl na realizacje
programu w zakresie pomocy panstwa w zakresie dozywiania wydatkowano
30000,00 zl
- organizacja robót publicznych, prac spolecznie - uzytecznych - 3 946,20 zl
- organizacji spotkania wigilijnego, innych niekonwencjonalnych form pomocy -
21 289,55 zl

Dzial 853 Pozostale zadania w zakresie politvki spolecznei
Plan - 62 000 zl
Wykonanie - 61 973,50

Rozdzial 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoleczna dla osób
niepelnosprawnych
Plan - 2 000,00 zl
Wykonanie - 2000,00 zl

Dotacja dla Starostwa Strzeleckiego na zakup samochodu dla osób
niepelnosprawnych

Rozdzial 85395 Pozostala dzialalnosc
Plan - 60000,00 zl
Wykonanie - 59 973,50 zl

Osrodek Pomocy Spolecznej realizowal w ramach Programu Operacyjnego Kapital
Ludzki projekt systemowy "Ku samodzielnosci - praca systemowa z rodzina", projekt
wspólfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego, z którego
otrzymano 57 274,74 zl, srodki budzetu panstwa 2 698,76 zl.
Celem projektu jest wzrost aktywnosci spolecznej i zawodowej 7 osób bezrobotnych
nieaktywnych zawodowo, zagrozonych wykluczeniem.

Dzial 854 Edukacyina opieka wychowawcza
Plan - 324984,00 zl
Wykonanie - 293 006,85 zl

Rozdzial 85401 Swietlice szkolne
Plan - 254200,00 zl
Wykonanie - 233 771,06 zl



Wydatki biezace
- wynagrodzenia pracowników obslugujacych swietlice w Ujezdzie i Olszowej -

207262,50 zl
- swiadczenia na rzecz osób fizycznych - 15761,94 zl
- odpis na Zakladowy Fundusz swiadczen Socjalnych - 8 074,50 zl
- pozostale wydatki zwiazane z prowadzeniem swietlic - 2 672,12 zl

Rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Plan - 68 684,00 zl
Wykonanie - 57535,79 zl

Wydatki biezace - 57535.79 zl
- wyplata stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym - 43975,79 zl, w tym:
srodki otrzymane od wojewody 35 138,08 zl (32 uczniów z terenu gminy otrzymalo
pomoc)
- wyplata stypendiów naukowych i sportowych - 10 000 zl (stypendia otrzymalo 47
uczniów)
-wyprawki dla uczniów - 3560,00 zl

Rozdzial 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan - 2 100,00 zl
Wykonanie - 1 700,00 zl

Wydatki biezace - 1 700.00 zl
- doplaty do czesnego

Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Plan- 764200,00 zl
Wykonanie- 640746,49 zl

Rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód
Plan - 128 700,00 zl
Wykonanie - 94816,72 zl

Wydatki biezace - 32586.71 zl
- dotacja przedmiotowa dla zakladu budzetowego na doplate do wywozu scieków

beczkowozem - 21 010,75 zl
- utrzymanie kanalizacji burzowych - 4 943,48 zl
- uzupelnienie kratek sciekowych, remont - 6 632,48 zl

Wydatki maiatkowe - 62230.01 zl
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowe kanalizacji
deszczowej na ulicy Gliwickiej w Niezdrowicach - 8000,01 zl
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowe sieci
wodociagowej w Kluczu (wzdluz drogi wojewódzkiej - 21 000,00 zl
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowe sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wSieroniowicach (Grzeboszowice)
ul. Olszowska - 14 000,00 zl
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowe kanalizacji
sanitarnej w Zimnej Wódce na ul. Górnej - 17 000,00 zl



-- - - -

- aktualizacja dokumentacji uzbrojenie w siec wodno-kanalizacyjna dzialek
budowlanych na Osiedlu Piaski w Ujezdzie oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi
Zimna Wódka Buczki - 2 230,00 zl

Rozdzial 90002 Gospodarka odpadami
Plan - 30 000,00 zl
Wykonanie - 27 060,00 zl

Wydatki maiatkowe - 27 060.00 zl
- opracowanie dokumentacji na budowe slonecznej suszarni osadów sciekowych dla
oczyszczalni w Ujezdzie

Rozdzial 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Plan - 33840,00 zl
Wykonanie - 22 567,60 zl

Wydatki biezace - 22 567.60 zl
- opróznianie koszy - 5 184,00 zl
- biezace utrzymanie czystosci na terenach gminnych - 7 663,60 zl
- zamiatanie placów, chodników i ulic - 9 720,00 zl

Rozdzial 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan- 75 160,00zl
Wykonanie - 65 482,84 zl

Wydatki biezace - 65482.84 zl
- utrzymanie terenów zielonych - 51 922,67 zl
- zakup roslin ozdobnych, drzew - 12 188,57 zl
- wykonanie nasadzen w rynku - 1 371,60 zl

Rozdzial 90011 Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
Plan - 90 000,00 zl
Wykonanie - 83 957,22 zl

Wydatki biezace - 83 957.22 zl
- usuwanie azbestu z terenu gminy ( 57 wniosków), srodki WFOS i GW to kwota
71 363,64 zl

Rozdzial 90015 Oswietlenie ulic, placów i dróg
Plan- 361 000,00 zl
Wydatki- 306 762,11zl

Wydatki biezace - 306 762.11 zl
- zakup energii - 209 156,70 zl,
- konserwacja oswietlenia ulicznego - 85 005,55 zl
- wymiana uszkodzonych lamp oswietleniowych w Balcarzowicach i Sieroniowicach -
12 093,53 zl
- zakupymaterialów- 506,33zl



- -

Rozdzial 90095 Pozostala dzialalnosc
Plan - 45 500,00 zl
Wykonanie - 40 100,00 zl

Wydatki biezace - 40 100.00 zl
- oplaty za umieszczenie psów w schronisku dla zwierzat - 17475,69 zl
- usluga weterynaryjna, utylizacja padlych zwierzat - 6 103,61 zl
- zakup zniczy - 498,70 zl
- montaz i demontaz oswietlenia swiatecznego - 4 500,00 zl
- opracowanie projektu zalozen do planu zaopatrzenia gminy Ujazd w cieplo, energie

elektryczna i paliwa gazowe - 9800,00 zl
- pozostale wydatki - 1 722,00 zl

Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweao
Plan - 1 608800,00 zl
Wykonanie - 1 559 718,59 zl

Rozdzial 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby
Plan - 1 498800,00 zl
Wykonanie - 1 449 718,59 zl

Wydatki biezace - 601 797.77 zl
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - 599 300,00 zl
- dotacja celowa dla instytucji kultury - 2 497,77 zl

Wydatki maiatkowe - 847920.82 Zl
- przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku swietlicy wiejskiej wraz
z rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Sieroniowicach - 252030,09 zl
- przebudowa domu spotkan wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce -
595890,73 zl

Rozdzial 92116 Biblioteki
Plan - 110 000,00 zl
Wykonanie - 110 000,00 zl

Wydatki biezace - 110 000.00 zl
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Dzial 926 Kultura fizyczna i sport
Plan - 125 000,00 zl
Wykonanie -124952,00 zl

Rozdzial 92601 Obiekty sportowe
Plan - 5 000,00 zl
Wykonanie - 4 952,00 zl

Wydatki biezace - 4952.00 zl
- opracowanie dokumentacji na umieszczenie kontenera na boisku sportowym
w Olszowej



Rozdzial 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan - 120 000 zl
Wykonanie - 120 000 zl

Wydatki biezace - 120 000 zl
- dotacja na prowadzenie zadan z zakresu kultury fizycznej i sportu

v. OCENAEFEKTÓWREALIZOWANYCHINWESTYCJIW ROKU
BUDZETOWYMI PROJEKTÓWWIELOLETNICH

1. Budowa wiaty - miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowosci
Nogowczyce wraz z przylaczem energetycznym
Planwydatków 90000,00 zl
Wykonanie 86 159,46zl

Zadanie zostalo przewidziane do realizacji na 2011-2012 roku.
W 2011 roku opracowano dokumentacje budowlana za kwote 2999,99 zl.
14.09.2012 roku otrzymano pozwolenie na budowe.
W wyniku ogloszonego przetargu nieograniczonego umowa zostala podpisana na
kwote 83 247,63 zl z terminem realizacji do 30.11.2012 roku, protokól odbioru
wykonanych robót podpisano 03.12.2012 roku. Wykonano wiate drewniana o
powierzchni 70,63 m2, pokryta blacho dachówka, wyposazona w instalacje
elektryczna i odgromowa.
27.07.2012 roku podpisano umowe z Urzedem Marszalkowskim o przyznanie
pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na to zadanie w wysokosci
25 000,00 zl.

2. Budowa drogi gminnej Nr 105785 w SAG Olszowa
Planwydatków 1 921 638,00zl
Wykonanie 1 903050,31 zl

Starosta Strzelecki 28.01.2008 roku wydal pozwolenie na realizacje tej inwestycji
drogowej.
We wrzesniu 2011 zlozono wniosek o dofinansowanie tego projektu z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, etap II Bezpieczenstwo - Dostepnosc -
Rozwój. 27.04.2012 roku ogloszono przetarg na realizacje tego zadania z terminem
realizacji do 15.10.2012 roku.
Wykonano 3 637,40 m2nawierzchni jezdni glównej, 982,30 m2nawierzchni
chodnika, 290,10 m2 nawierzchni jezdni drogi dojazdowej do zbiornika, 537,00 mb
kanalizacji deszczowej, zbiornik retencyjno-chlonny o powierzchni 1 884,30 m3,
kraweznik i obrzeza - 501,00 mb.
Na wykonanie tej drogi pozyskano srodki z Katowickiej Strefy Ekonomicznej -
1 314013,96 zl i NPPDL - 570 528,84 zl.

3. Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie
Planwydatków11 500,00zl
Wykonanie11 500zl

W 2012 roku opracowano dokumentacje na przebudowe drogi gminnej ul. Polnej
w Jaryszowie, realizacja inwestycji planowana jest w 2013 roku.



4. Zakup i montaz tablic do pomiaru predkosci
Plan 30 000,00 zl
Wykonanie 29 704,50 zl

Zamontowano dwie tablice pomiaru predkosci ( GR32-S, GR32-C) przy
ul. Powstanców SI. i ul. Traugutta w Ujezdzie.

5. Uzbrojenie w siec wodno-kanalizacyjna dzialek budowlanych na osiedlu
Piaski w Ujezdzie oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka
(Buczki)
Plan5 000,00zl
Wykonanie2 230,00zl

Zadanie to znajduje sie w wykazie przedsiewziec WPF, planowany okres realizacji
2007 - 2014.
W roku sprawozdawczym wydatkowano srodki na opracowanie wniosku i uzyskanie
decyzji srodowiskowej oraz aktualizacje kosztorysu inwestorskiego.
Inwestycja ta ma wazne pozwolenie na budowe, w styczniu 2012 roku zlozono
wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa
Opolskiego. Wartosc projektu wedlug kosztorysu to kwota 2 411 500 zl, planowana
kwota dofinansowania - 868 410 zl ( zgodnie z podpisana umowa
o dofinansowanie).
W 2013 planowana kwota wydatków na to zadanie 100000,00 zl, w 2014-
2 311 486,00 zl.
Na realizacje tego zadania planuje sie zaciagnac pozyczke w WFOS i GW.

6. Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Gliwickiej w Niezdrowicach
(opracowanie dokumentacji)
Plan30 000,00zl
Wykonanie8 000,01zl

Opracowano koncepcje odprowadzenia wód burzowych na ul. Gliwickiej
w Niezdrowicach za kwote 8000,01 zl

7.Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Klucz (wzdluz drogi
Wojewódzkiej, opracowanie dokumentacji)

Plan24 000,00zl
Wykonanie21 000,00zl

W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano firme, która wykonala do
20.12.2012 roku dokumentacje projektowa za kwote 21 000,00 zl, zlozono wniosek
o wydanie pozwolenia na budowe w Starostwie Strzeleckim.

8. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Sieroniowicach
-Grzeboszowice na ul. Olszowskiej (opracowanie dokumentacji)
Plan 16000,00zl
Wykonanie14000,00 zl

Opracowano dokumentacje na realizacje tego zadania, 18.12.2012 roku otrzymano
pozwolenie na budowe od Starosty Strzeleckiego.



- .---

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnej Wódce na ul. Górnej (opracowanie
dokumentacji)
Plan20 000,00zl
Wykonanie17000,00zl

W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano firme, która wykonala do
20.12.2012 roku dokumentacje projektowa za kwote 17000,00 zl, zlozono wniosek
o wydanie pozwolenia na budowe w Starostwie Strzeleckim.

10. Budowa slonecznej suszarni osadów sciekowych dla oczyszczalni scieków
w Ujezdzie (opracowanie dokumentacji)
Plan30000,00 zl
Wykonanie27 060,00zl

Zadanie to miesci sie w wykazie przedsiewziec do realizacji w latach 2012 - 2014.
W 2012 roku opracowano program funkcjonalno - uzytkowy za kwote 12 300,00 zl,
sporzadzono wniosek aplikacyjny za 14760,00 zl.
25.05.2012 roku podpisano umowe o dofinansowanie projektu w kwocie
1301124,75zl.

11. Przebudowa poddasza remizy strazackiej w Starym Ujezdzie wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania na cele spoleczno - kulturalne wsi
Plan 1 000,00 zl
Wykonanie 294,01 zl

Zadanie wykazane w wykazie przedsiewziec, okres realizacji zadania 2008 - 2013r.
We wrzesniu 2010 roku zlozono wniosek w Urzedzie Marszalkowskim Województwa
Opolskiego o dofinansowanie tego zadania z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach dzialania "Odnowa i RozwójWsi", 03.10.2011r. podpisano
umowe o dofinansowanie na poziomie 75 % kosztów kwalifikowanych.
03.07.2012 roku ogloszono przetarg nieograniczony na realizacje tego zadania za
kwote429 213,01 zl.
Realizacja - 2013 rok.

12.Remont i modernizacja swietlicy wiejskiej wraz z przyleglym parkiem i
rozbudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach
Plan300000,00zl
Wykonanie252030,09 zl

Zadanie wykazane w wykazie przedsiewziec, okres realizacji zadania 2009 - 2013r.
22 wrzesnia 2010 roku zlozono wniosek w Urzedzie Marszalkowskim Województwa
Opolskiego o dofinansowanie tego zadania z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach dzialania "Odnowa i Rozwój Wsi", 03.10.2011r. podpisano
umowe o dofinansowanie na poziomie 75 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie
wiecej niz 500 000 zl
21.05.2012 roku ogloszono przetarg na wykonawstwo, 22.06.2012 roku podpisano
umowe na kwote 822 092,98 zl.
Zakonczenie realizacji zadania 2013 rok.
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13. Przebudowa i modernizacja Domu Spotkan wraz z zagospodarowaniem
terenu w Zimnej Wódce
Plan 597 000,00 zl
Wykonanie 595 890,73 zl

Zadanie wykazane w wykazie przedsiewziec, okres realizacji zadania 2007 - 2012r.
W 2010 roku zlozono wniosek w Urzedzie Marszalkowskim Województwa
Opolskiego o dofinansowanie tego zadania z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach dzialania "Odnowa i Rozwój Wsi", 03.10.2011r. podpisano
umowe o dofinansowanie w wysokosci 447535 zl.
Ogloszono przetarg na wylonienie wykonawcy, 22.02.2012 roku podpisano umowe
na kwote 507 948,81 zl.
Zakonczono realizacje zadania w roku sprawozdawczym, calkowity koszt wykonania
zadania inwestycyjnego - 621 867,83 zl, ostateczna kwota otrzymanego
dofinansowania 317 255 zl (51 %).

14. Przebudowa instalacji grzewczych w budynkach oswiatowych na terenie
gminy Ujazd oraz w budynku urzedu miejskiego w Ujezdzie
Plan 80 000,00 zl
Wykonanie 79 951,02 zl
Zadanie to ujete jest w wykazie przedsiewziec do realizacji w latach 2012 - 2014.
Wykonano w 2012 roku program funkcjonalno - uzytkowy za kwote 46740,00 zl,
sporzadzono wniosek aplikacyjny, studium wykonalnosci - 13260,00 zl, wykonano
audyt energetyczny - 17 999,82 zl, opracowanie wniosku i uzyskanie decyzji
srodowiskowych - 845,00 zl. Zlozony wniosek o dofinansowanie do Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Wartosc zostal pozytywnie
zaopiniowany. Calkowita wartosc projektu 3 880 000,00 zl, dofinansowanie do 75 %
kosztów kwalifikowanych.
Na etapie projektowania zrezygnowano z realizacji zadania w budynku urzedu.

15. Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujezdzie na targowisko
stale
Okresrealizacjizadania2011 - 2014,w 2011 rokuopracowanodokumentacjeza
kwote57 072zl, wydatkite przeszlyna 2012 rokjako wydatkiniewygasajace
z uplywemrokubudzetowego.

16. Przygotowanie sieci do pracy dla ZMOK
Plan 18000,00zl
Wykonanie17997,69 zl

W budynku urzedu wykonano siec informatyczna do pracy w sieci programu do
obslugi ewidencji ludnosci i USC za kwote 17 997,69 zl.

17. Uruchomienie punktu calodobowego informowania i alarmowania ludnosci
z terenu gminy
Plan 6 700,00zl
Wykonanie6 700 zl

Zakupiono zestaw komputerowy i oprogramowanie, za pomoca którego mieszkancy
beda informowani o zagrozeniach.



18. Modernizacja kotlowni w PSP Olszowa Filia Zimna Wódka
Plan 73 000,00 zl
Wykonanie 70 110,00 zl

W budynku szkoly podstawowej w Zimnej Wódce przeprowadzono modernizacje
kotlowni z wymiana pieca.

Dodatkowe wydatki inwestycyjne to wykup gruntów - 13 010,00 zl, dotacja dla
StarostwaStrzeleckiegona zakupsamochodudla niepelnosprawnych- 2000,00 zl,
Dotacja na realizacje projektu "Opolska Szkola szkola ku przyszlosci" - 2562,92 zl.
Dotacjadla ZakladuGospodarkiKomunalneji Mieszkaniowejna zakupkosiarki
bijakowej do koszenia stref ochrony sanitarnej stacji wodociagowych - 15 121,14 zl.

REMONTY

Na biezaco przeprowadzono remonty i konserwacje sprzetu znajdujacego sie
w posiadaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.
W budynku urzedu wyremontowano dwa pomieszczenia biurowe, wymieniono
podlogi i pomalowano sciany.
W budynku PSP Olszowa przeprowadzono remont rynien, w szkole filialnej
w Zimnej Wódce przeprowadzono remont kuchni.

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZ DOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY -MIEJSKO GMINNEGO OSRODKA DZIALALNOSCI KULTURALNEJ

Miejsko Gminny Osrodek Dzialalnosci Kulturalnej realizuje zadania gminy z zakresu
dzialalnosci kulturalnej w domu kultury w Ujezdzie, bibliotekach w Jaryszowie,
Ujezdzie, Zimnej Wódce, w pawilonie sportowym w Jaryszowie, w Wiejskim Domu
Kultury w Niezdrowicach, swietlicy wiejskiej w Balcarzowicach i Kluczu.
Wspólpracuje z jednostkami pomocniczymi (solectwami i Samorzadem Mieszkanców
w Ujezdzie ) przy organizacji imprez kulturalnych.
Zatrudnia dwanascie osób na 8 5/8 etatu.
Na realizacje swoich zadan osrodek kultury otrzymuje dotacje z budzetu gminy,
w 2012 roku dzialalnosc domu kultury, swietlic otrzymal dotacje podmiotowa w
kwocie 599 300,00 zl, na dzialalnosc bibliotek - 110 000,00 zl, dotacje celowa na
realizacje projektu "Dni partnerstwa Ujazd - Bridlicna" w kwocie 2 497,77 zl, ogólem
kwota dotacji - 711 797,77 zl
W okresie sprawozdawczym MGODZK nie wykazal zobowiazan, na koncie rachunku
bankowego znajdowaly sie srodki w kwocie 4 385,40 zl.


