
Zarzadzenie Nr 0050.236.2014
Burmistrza Ujazdu

z dnia 19 marca 2014 roku

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania
budzetu Gminy Ujazd za 2013 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pktA ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity z 2013 roku poz.594, zmiany z 2013 roku poz.645, 1318)
art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity
z 2013 roku poz.594, zmiany z 2013 roku poz. 938, poz. 1646)
Burmistrz Ujazdu zarzadza co nastepuje:

§ l

Przedklada Radzie Miejskiej w Ujezdzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
roczne sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za 2013 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 2013 ROK

I. PLAN BUDZETUI JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Ujezdzie przyjela budzet gminy na 2013 rokuchwala
NrXXV.131.2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku.

1. Budzet wedlug uchwaly budzetowej (01.01.2013r.)

- dochody
- wtym:

dochodybiezace
dochody majatkowe

-przychody
w tym: kredyt

pozyczka
wolne srodki

- wydatki
- w tym:

wydatki biezace
wydatki majatkowe

- rozchody (splata pozyczek)

2. Budzet po zmianach (31.12.2013r)

- dochody
w tym:

dochody biezace
dochody majatkowe

- przychody
w tym: obligacje

pozyczka
wolne srodki

- wydatki
w tym:

wydatki biezace
wydatki majatkowe

- rozchody

3. Zmniejszenie planu budzetu

4. Wskaznik zmniejszenia

- ---

22886112 zl

17446509 zl

16021 943 zl
1 424 566 zl

5 439 603 zl
3647603 zl
1 500 000 zl

292 000 zl

22594112 zl

15670462 zl
6 923 650 zl

292 000 zl

22279 162 zl

19463236 zl

16879240 zl
2 583 996 zl

2815926 zl
2 000 000 zl

523 926 zl
292 000 zl

21 987 162 zl

16580048 zl
5 407 114 zl

292 000 zl

606 950 zl

2,65 %



Na przestrzeni 2013 roku wartosc planowanego budzetu zmniejszyla sie o 2,65 %.
Ogólny plan dochodów zwiekszyl sie o kwote 2 016 727 zl, w tym: dochody biezace
zwiekszyly sie o kwote 857 297 zl, dochody majatkowe zwiekszyly sie o kwote
1 159430 zl.
Plan wydatków zmniejszyl sie o 606 950 zl, w tym: wydatków majatkowych
zmniejszyl sie o kwote 1 516536 zl, wydatków biezacych zwiekszyl sie o kwote
909 586 zl.
Kwota planowanych przychodów zmniejszyla sie o 2 623 677 zl

Zmiany te wynikaly glównie ze zmian planów wydatków inwestycyjnych po
przeprowadzonych postepowaniach przetargowych, zwiekszeniu i zmniejszeniu kwot
dotacji i wydatków na zadaniach zleconych, na dofinansowaniu zadan wlasnych,
jak równiez ze zmian umów o dofinansowanie zadan inwestycyjnych na umowy
o platnosci zaliczkowe.

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 7 zarzadzen).

II. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Szczególowe wykonanie dochodów zostalo przedstawione w tabeli Nr 1.
Na plan 19463236 zl wykonano 19460784,44 zl co stanowi 99,99 % planu.
Dochody biezace zostaly wykonane w 96,9 % -16 352 023,90 zl, dochody
majatkowe w 120,3 % -3 108 760,54 zl.

Glównym zródlem dochodów jest subwencja ogólna 6596659 zl, w tym: czesc
oswiatowa subwencji ogólnej 5 914 239 zl (100 % planu), czesc wyrównawcza
subwencji ogólnej 682 420 zl ( 100 % planu).
Kwota otrzymanych subwencji w porównaniu z rokiem 2012 jest mniejsza
o 184 227 zl, w tym: subwencja oswiatowa jest mniejsza o 42 389 zl, wyrównawcza
o 140938 zl.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w 2013 roku majacych
wplyw na naliczenie subwencji wyrównawczej w porównaniu z rokiem ubieglym jest
wieksze o kwote 181 969,21 zl, w tym: podatek rolny - 91 304,26 zl, podatek
dochodowy od osób fizycznych o 268 197,00 zl, podatek od srodków transportowych
07211,97 zl, podatek od czynnosci cywilnoprawnych - 104 545,98 zl, oplata
skarbowa - 737 zl.
Mniejsze wplywy uzyskano z podatku od dzialalnosci gospodarczej - 4639,61 zl,
podatku dochodowym od osób prawnych - 38399,28 zl, podatku lesnym
- 4639,61 zl, podatku od nieruchomosci - 242320,12 zl.
Powodem mniejszych wplywów podatku od nieruchomosci byl zwrot nadplaconego
podatku firmie w wyniku korekt podatku za 2010, 2011, 2012 rok w wysokosci
308 354 zl.



Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w 2013 roku
przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

W stosunku do planu podstawowe dochody podatkowe wykonano w wysokosci 93,1
% 7 008401,73 zl.
Wyzsze od planowanych uzyskano wplywy z podatku od czynnosci cywilnoprawnych
i podatku rolnym.
Wykonanie pozostalych dochodów jest mniejsze od planowanych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystapily zaleglosci podatkowe na kwote
419259,62 zl, w tym zaleglosc w platnosciach tego roku to kwota 135359,57 zl,
zaleglosci z lat ubieglych to kwota 283 900,05 zl.
W porównaniu z rokiem 2012 ogólna kwota zaleglosci wzrosla o 50 519,49 zl.
U osób prawnych kwota zaleglosci ulegly zwiekszyla sie o 42841,99 zl, u osób
fizycznych wzrost 07677,50 zl.
Naliczone odsetki od tych zaleglosci to kwota 303258,30 zl.

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie %
zl zl

1. Udzialywe wplywach z podatku dochodowego 15000,00 109208,36 72,8
od osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nie posiadajacych osobowosci prawnej

2. Udzialywe wplywach z podatku dochodowego 2597877,00 2503 172,00 96,4
od osób fizycznych

3. Podatek rolny 855 000,00 868939,48 101,6

4. Podatek od nieruchomosci 3243903,00 2 872 322,25 88,5

5. Podatek lesny 34000,00 30430,34 89,5

6. Podatek od srodków transportowych 500 000,00 386 268,87 77,3

7. Podatek od dzialalnosci gospodarczej osób 30000,00 24840,45 82,8
fizycznych oplacanych w formie karty
podatkowej

8. Wplywyz oplaty skarbowej 15000,00 13463,00 89,8

9. Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 100000,00 199756,98 199,8

OGÓLEM 7 525 780,00 7008401,73 93,1



Szczególowy wykaz zaleglosci podatkowych zostal przedstawiony ponizej:

W celu sciagniecia naleznych gminie podatków wystawiano 694 upomnien,
184 tytulywykonawcze.
Tytulywykonawczewystawionodo UrzedówSkarbowychw StrzelcachOpolskich,
Gliwicach,Zywcu,Olesnie,Krakowie,Suchej Beskidzkieji Kedzierzynie- Kozlu
gdzie prowadzona jest egzekucja podatków.
Na dzien 01.03.2014r. zaleglosci zmniejszylysie o kwote 27 557,95 zl.

Na wniosek podatników decyzja Burmistrza umorzono zaleglosci podatkowych na
kwote 10437,00 zl; podatek od nieruchomosci w kwocie 6 036,00 zl ( 8 podatników),
podatek rolny w kwocie - 3 912 zl ( 4 podatników), lesny 1,00 zl. Kwota umorzonych
odsetek - 488 zl.

Odroczono termin platnosci podatku od nieruchomosci na kwote 28 168,00 zl.

Skutki obnizenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres
sprawozdawczy to kwota 800 052,45 zl, ulgi i zwolnienie okreslone w uchwale
Rady to kwota -749524,61 zl.

W 2013 roku otrzymalismy srodki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych w kwocie 370 015,00 zl na przebudowe drogi gminnej ul. Polnej
w Jaryszowie.
Na realizacje tego zadania pozyskano dodatkowo srodki w wysokosci 35 000 zl od
Starostwa Strzeleckiego i prywatnego inwestora.

-- -

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

(2013 rok) ubieglych

Osoby fizyczne 92 143,62 271 732,90 363 876,52

1. Podatek od nieruchomosci 41 48 306,81 191 680,65 239 987,46
2. Podatek rolny 39 9 912,84 4866,85 14779,69
3. Podatek od srodków 7 33 923,97 75 185,40 109 109,37

transportowych

Osoby prawne 43 215,95 12167,15 55383,10

1. Podatek od nieruchomosci 3 43 143,95 12 167,15 55 311,10
2. Podatek rolny 1 72,00 - 72,00

Ogólem zaleglosci 135 359,57 283 900,05 419259,62



Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 -
2013 na zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Nogowczycach otrzymano
25 000 zl.

Otrzymano równiez dofinansowanie za zrealizowane zadania - przebudowa
poddasza budynku remizy strazackiej lacznie ze zmiana sposobu uzytkowania na
cele spoleczno -kulturalne wsi wraz z budowa wiaty w Starym Ujezdzie
w kwocie 259853 zl, przebudowe domu spotkan w Zimnej Wódce - 317255,00 zl,
na przebudowe i rozbudowe budynku swietlicy wiejskiej wraz z rozbudowa zaplecza
sportowo-rekreacyjnego wSieroniowicach - 494 196,61 zl.
W trakcie realizacji jest modernizacja boiska sportowego w Ujezdzie wraz
z rozbudowa infrastruktury towarzyszacej, w ramach platnosci zaliczkowych
z RPO WO w 2013 roku otrzymano kwote 832 888,63 zl.
Na to zadanie dodatkowo pozyskano srodki z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu
w wysokosci 300 000 zl.

Na realizacje zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych
gminie na plan 1 495576,00 otrzymano 1 478982,66 zl (98,9 % planu).
Na dofinansowanie zadan wlasnych otrzymano dotacje w kwocie 555473,50 zl.
Od srodkówzgromadzonychna lokatachuzyskanodochodyw kwocie19 981,82 zl.

Wykonanie dochodów w
naslepuiaco:

Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo
Plan - 344737,00 zl
Wykonanie - 344 732,33 zl

Rozdzial 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plan - 25000,00 zl
Wykonanie - 25 000,00 zl

Dochody maiatkowe - 25000,00 zl
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem srodków

europejskich na zagospodarowanie miejsc wypoczynku w Nogowczycach

Rozdzial 01095 Pozostala dzialalnosc
Plan- 319737,00 zl
Wykonanie- 319 732,33zl

Dochody biezace - 309 111.33 zl
- dotacja celowa na zwrot akcyzy od zakupionego oleju napedowego i koszty obslugi
zwrotu akcyzy- 309 111,33 zl

Dochody maiatkowe -10621,00 zl
- sprzedaz gruntu

-- -



Dzial 020 Lesnictwo
Plan- 1 500,00zl
Wykonanie- 2 633,28zl

Rozdzial 02001 Gospodarka lesna
Plan- 1 500,00zl
Wykonanie- 2 633,28zl

Dochodv biezace - 2 633.28 zl
- czynsz za obwody lowieckie

Dzial 600 Transport i lacznosc
Plan - 405 015,00
Wykonanie - 407 936,00 zl

Rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne
Plan- 405 015,00zl
Wykonanie- 407 936,00zl

Dochodv biezace
- odszkodowanie za skradzione kratki z kanalizacji burzowej

Dochodv maiatkowe - 405 015.00 zl
- dotacja celowa z NPPDL na budowe drogi gminnej w Jaryszowie w wysokosci

370 015,00 zl.
- dotacja celowa od starostwa strzeleckiego - 25000 zl, pozostale srodki

- 10 000,00 zl

Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan- 177107,00zl
Wykonanie - 511 211,27 zl

Rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
Plan - 177 107,00 zl
Wykonanie- 511 102,77zl

Dochodv biezace - 47 171.47 zl
- uzylkowanie wieczyste - 25 715,67 zl
- czynsze dzierzawne 18642,08 zl
- odsetki od sprzedazy nieruchomosci na raty - 652,97 zl
- zwrot kosztów sadowych - 2 160,75 zl

Dochodv maiatkowe - 463931.30 zl
- sprzedaz nieruchomosci - 463931,30 zl

Rozdzial 70095 Pozostala dzialalnosc
Wykonanie- 108,50zl

Dochodv biezace - 108.50 zl
- zwrot wydatków, dochody z lat ubieglych



Dzial 710 Dzialalnosc usluaowa
Plan - O
Wykonanie - 40,00 zl

Rozdzial 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Dochody biezace - 40.00 zl
- zwrot podatku

Dzial 750 Administracia publiczna
Plan - 115 772,00 zl
Wykonanie - 115 691,65 zl

Rozdzial 75011 Urzedy wojewódzkie
Dochodybiezace - 74781.30 zl
-dotacja celowa z budzetu panstwa na realizacje zadan zleconych - 74772,00 zl
-dochody z tytulu realizacji zadan zleconych - 9,30 zl

Rozdzial 75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dochody biezace - 40 910.35 zl
- wplywyz najmu i dzierzawy 19686,65 zl, pozostale odsetki 900,70 zl, zwrot
podatku VAT 20323,00 zl

anów wladzy panstwowei. kontroli i ochron

Rozdzial 75101 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli
i ochrony prawa
Dochody biezace - 1 087.91 zl
- dotacja celowa na prowadzenie stalego rejestru wyborców

Dzial 752 Obrona narodowa
Plan - 800,00 zl
Wykonanie - 800,00 zl

Rozdzial 75212 Pozostale wydatki obronne
Dochody biezace - 800.00 zl
- dotacja na realizacjezadan z zakresu obrony narodowej

Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
Plan - 261 053,00 zl
Wykonanie - 261 183,80 zl

Rozdzial 75412 Ochotnicze straze pozarne
Dochodybiezace- 1 330.80zl
- czynsz dzierzawny za lokal- 1 330,80zl



Dochody maiatkowe - 259853.00 zl
- refundacja srodków za zrealizowane zadanie - przebudowa remizy

strazackiej w Starym Ujezdzie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na cele
spoleczno - kulturalne wsi

Rozdzial 75601 Wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Dochody biezace - 24 851.45 zl
- podatek od dzialalnosci gospodarczej osób fizycznych, oplacany w formie karty

podatkowej - 24 840,45 zl
- odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatków i oplat - 11,00 zl

Rozdzial 75615 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od
czynnosci cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
Dochody biezace - 2 570 743.66 zl
- podatek od nieruchomosci - 2 137017,50 zl
- podatek rolny - 253586,00 zl
- podatek lesny - 28319,00 zl
- podatek od srodków transportowych - 78039,00 zl
- zwrot kosztów egzekucyjnych - 246,40 zl
- odsetki od nieterminowych wplat - 5 990,76 zl
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych - 78 039,00 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 833445.90 zl
- podatek od nieruchomosci - 735304,75 zl
- podatek rolny - 615353,48 zl
- podatek lesny - 2 111,34 zl
- podatek od srodków transportowych - 318723,87 zl
- podatek od spadków i darowizn - 10603,00 zl
- oplata targowa - 17600,00 zl
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych - 121 717,98 zl
- zwrot kosztów egzekucyjnych - 4565,00 zl
- odsetki od nieterminowych wplat - 7 466,48 zl

Rozdzial 75618 Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jednostek
samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw
Dochody biezace - 47691.54 zl
- oplata skarbowa - 13463,00 zl
- oplaty za zajecie pasa drogowego, umieszczenie urzadzen infrastruktury drogowej

w pasie drogi - 34207,86 zl
- odsetki - 20,68 zl



Rozdzial 75621 Udzialy gmin w podatkach stanowiacych dochód budzetu
panstwa
Dochodybiezace- 2612380.36 zl
- podatekdochodowyod osóbfizycznych- 2 503 172,00zl
- podatekdochodowyod osóbprawnych- 109208,36zl

Dzial 758 Rózne rozliczenia
Plan - 6616659,00 zl
Wykonanie - 6616640,82 zl

Rozdzial 75801 - Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu
terytorialnego
Dochody biezace - 5914239.00 zl
- czesc oswiatowa subwencji ogólnej - 5 914 239,00 zl

Rozdzial 75807 - Czesc wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Dochody biezace - 682420.00 zl
- czesc wyrównawcza subwencji ogólnej - 682420,00 zl

Rozdzial 75814 - Rózne rozliczenia finansowe
Dochody biezace - 19981.82 zl
- odsetki od srodków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 19 981,82 zl

Dzial 801 Oswiata i wychowanie
Plan - 300 126,00 zl
Wykonanie - 270 786,45 zl

Rozdzial 80101 Szkoly podstawowe
Dochody biezace - 1 429.00 zl
- oplaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 129,00 zl
- dochody z najmu i dzierzawy pomieszczen szkolnych - 1 300,00 zl

Rozdzial 80104 Przedszkola
Dochody biezace - 108 859.64 zl
- oplaty za ponadprogramowe zajecia w przedszkolach - 21 187,58 zl
- odsetki - 3,40 zl
- zwroty z lat poprzednich - 1 142,66 zl
- dotacja na wychowanie przedszkolne - 86526,00 zl

Rozdzial 80110 Gimnazja
Dochody biezace - 10 705.45 zl
- dochody z najmu i dzierzawy - 10 705,00 zl
- odsetki - 0,45 zl

Rozdzial 80114 Zespoly obslugi ekonomiczno administracyjnej szkól
Dochodybiezacew kwocie- 17097.46zl
- dochody z najmu idzierzawy

- - --



Rozdzial 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne
Dochody biezace - 125 784.35 zl
- odplatnosc za wyzywienie- 125775,60 zl
- odsetki - 8,75 zl

Rozdzial 80195 Pozostala dzialalnosc
Dochody biezace - 6910.55 zl
-zwrot za energie i wode

Dzial 851 Ochrona zdrowia
Plan - 80 000,00 zl
Wykonanie - 79 653,21zl

Rozdzial 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi
Dochody biezace - 79653.21 zl
- oplaty za wydawanie zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych

Dzial 852 Pomoc spoleczna
Plan - 1 587862,00 zl
Wykonanie -1 539187,32 zl

Rozdzial 85202 - Domy pomocy spolecznej
W roku budzetowym nie otrzymano zwrotówza pobyt podopiecznych w domach
pomocy

Rozdzial 85206 Wspieranie rodziny
Dochody biezace -16 119.68 zl
- dotacja celowa na dofinansowanie zadan wlasnych

Rozdzial 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spolecznego
Dochody biezace - 1 064 435.98 zl
- dotacje celowe na realizacje zadan zleconych (wyplata swiadczen rodzinnych)

- 1 059 788,66 zl
- dochody gminy z tytulu realizacji zadan z zakresu administracji rzadowej

- 4 638,52 zl
- zwrot kosztów postepowania administracyjnego - 8,80 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 - 9 691.10 zl
- dotacja celowa na zadania zlecone, skladki na ubezpieczenia zdrowotne

-4023,00 zl
- dotacje celowe na realizacje zadan wlasnych, skladki na ubezpieczenia zdrowotne

- 5 668,10 zl



Rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Dochodybiezace- 137998.53zl
- dotacjecelowena realizacjezadanwlasnych,zasilkii pomocw naturze,skladkina
ubezpieczeniaemerytalnei rentowe

Rozdzial 85216 Zasilki stale
Dochodybiezace- 63 235.53zl
- dotacjecelowena realizacjezadanwlasnych,zasilkistale

Rozdzial 85219 Osrodki pomocy spolecznej
Dochody biezace - 78 903.00 zl
- dotacje celowe na realizacje zadan wlasnych (utrzymanie osrodka pomocy

spolecznej)

Rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc
Dochody biezace - 168 803.50 zl
- dotacje celowe na realizacje zadan zleconych, wspieranie osób pobierajacych

swiadczenia z opieki spolecznej - 30 488,00 zl
- dotacja celowa na realizacje programu dozywiania - 124 492,26 zl
- refundacje wydatków zwiazanych z prowadzeniem prac spolecznie

uzytecznych - 13 823,24 zl

Dzial 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej
Plan- 82 015,00zl
Wykonanie- 81 662,49zl

Rozdzial 85395 Pozostala dzialalnosc
Dochody biezace - 81 662.49 zl
- srodki unijne - 77 890,39 zl
- dotacje z budzetu panstwa - 3 772,10 zl
Srodki na realizacje projektu "Ku samodzielnosci - praca systemowa z rodzina".

Dzial 854 Edukacyina opieka wychowawcza
Plan- 55048,00 zl
Wykonanie- 49310,54 zl

Rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Dochody biezace - 49310.54 zl
- dotacja celowa na wyplate stypendiów i zasilków szkolnych o charakterze

Socjalnym - 42530,40 zl
- dotacja celowa na wyprawki szkolne - 6780,14 zl

Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Plan- 84 973,00
Wykonanie-74419,77 zl

Rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód
Dochodybiezace- 44 000.00zl
- wplywsrodkówna remontzbiornikaw Olszowej



Rozdzial 90002 Gospodarka odpadami
Dochody biezace - 20472.39 zl
- srodki WFOS i GW na usuwanie azbestu - 17401,53 zl
-wplatyosóbfizycznychza usuwanieazbestu- 3070,86 zl

Rozdzial 90019 Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodków z oplat
i kar za korzystanie ze srodowiska
Dochody biezace - 8711.23 zl
- oplaty i kary za korzystanie ze srodowiska

Rozdzial 90020 Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodków z oplat
produktowych
Dochodybiezace-1 033.55zl
- oplata produktowa

Rozdzial 90095 Pozostala dzialalnosc
Dochodybiezace- 202.00 zl
- sprzedazdrewna

Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweao
Plan- 606511,00 zl
Wykonanie- 881 806,66zl

Rozdzial 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby
Dochodybiezace-70355.05 zl
- zwrotsrodkówza realizacjeDniPartnerstwa

Dochody maiatkowe - 811 451.61 zl
- srodki z PROW na przebudowe i rozbudowe budynku swietlicy wiejskiej wraz
z rozbudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego wSieroniowicach - 494 196,61 zl

- srodki z PROW na przebudowe domu spotkan w Zimnej Wódce - 317255,00 zl

Dzial 926 Kultura fizyczna
Plan - 1 132 889,00 zl
Wykonanie - 1 132 888,63 zl

Dochody majatkowe 1 132 888,63 zl
- srodki z RPOWO, platnosci zaliczkowe na realizacje zadania modernizacja boiska

sportowego w Ujezdzie wraz z rozbudowa infrastruktury towarzyszacej -
832 888,63 zl

-srodki na dofinansowanie w/w zadania ze srodków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej - 300000,00 zl

III.WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Uchwalajac budzet na 2013 Uchwala Rady Miejskiej w Ujezdzie Nr XXV.131.2012
z dnia 27 grudnia 2012 roku planowano deficyt w kwocie 5 147603 zl, który mial
zostac pokryty pozyczka w kwocie 1 500000,00 zl i kredytem w kwocie 3 647 603 zl.



W zwiazku z negatywna opinia RIO w sprawie prawidlowosci planowanej kwoty dlugu
oraz opinia z uwagami w sprawie mozliwosci sfinansowania deficytu podjeto
dzialania w celu wyeliminowania tych nieprawidlowosci.
Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego na wartosc 2 450 700 zl,
zmieniono umowy na dofinansowanie zadan inwestycyjnych w ramach RPOWO
z refinansowania na platnosci zaliczkowe.
Ostatecznie kwota planowanego deficytu to 2 523 926 zl, pokryty emisja obligacji
komunalnych i pozyczkami w WFOS i GW.
06 czerwca 2013 roku zawarto umowe o obsluge i gwarantowanie emisji obligacji
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przeprowadzono emisje obligacji na wartosc
2 000 000 zl.
Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w 2013 roku
zawarto dwie umowy pozyczki na kwote 223 100 zl dotyczaca budowy slonecznej
suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów sciekowych dla oczyszczalni
scieków w Ujezdzie oraz umowe pozyczki na kwote 500 000 zl na przebudowe
instalacji grzewczych w obiektach oswiatowych na terenie gminy Ujazd.
Pozyczki te zostana uruchomione w 2014 roku.

Na koniec roku budzetowego kwota planowanego deficytu 2 523 926 zl,
wykonanie 722 924,82 zl.
Deficyt zostal pokryty srodkami z emisji obligacji
Wolnymi srodkami splacono raty wczesniej zaciagnietych pozyczek w kwocie
292 000 zl.

IV. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budzetu zostalo szczególowo wykazane w tabeli Nr 2.

W okresie sprawozdawczym na plan 21 987 162zl wydatkowano kwote
w wysokosci 20 183 709,26 zl ( 91,8 % ) w tym:
wydatki biezace 15 518 901,51 zl ( 76,9 % wykonanych wydatków), wydatki
majatkowe 4 664 807,75 zl (23,1 %).

Porównujac wykonanie wydatków z poprzednim rokiem budzetowym wydatki wzrosly
ogólem o kwote 1 220046,55 zl (majatkowe o 1 489435,87 zl, wydatki biezace
zmniejszyly sie o 269389,32 zl)

Analiza wydatków budzetowych w poszczególnych dzialach wskazuje, ze najwiecej
wydatkowano na zadania oswiatowe (dzial 801 i 854) - 7985410,88 zl (51,5 %
wydatków biezacych, 39,6 % wydatków ogólem)
W dziale 750 (administracja publiczna) poniesiono wydatki w wysokosci
2421 377,18 zl (12,0 % ogólu wydatków), 2 382 100,06 zl - 11,8 % ogólu wydatków,
to wydatki na opieke spoleczna.
Plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne i pochodne
od wynagrodzen w ramach wydatków biezacych to kwota 8 610 692,00 zl,
wykonanie 8373955,68 zl (97,3 % planu).
W ogólnej kwocie wynagrodzen sa skladki na ubezpieczenia emerytalno rentowe
podopiecznych OPS (plan - 30570,00 zl, wykonanie - 30509,20 zl)
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen stanowily 41,5 % ogólu
poniesionych wydatków w 2013 roku.
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