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 S P R A W O Z D A N I E  Z  W Y K O N A N I A  B U D Ż E T U  

 Z A  R O K  2 0 2 1  

 

Budżet gminy Zębowice na 2021 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Zębowice 

w dniu 29 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XVII/112/2020 

 

 Dochody w kwocie 15 894 129,00 zł, 

 Wydatki w kwocie 17 613 752,92 zł, 

 Przychody w kwocie 1 919 623,92 zł, 

 Rozchody w kwocie 200 000,00 zł. 

 

Po dokonanych zmianach budżetu: 

1. Uchwałą Nr XVII/116/2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 r. zwiększającą 

dochody o kwotę 14 744,00 zł, zwiększającą przychody o kwotę 1 145 406,01 zł 

i zwiększającą wydatki o kwotę 1 160 150,01 zł, 

2. Zarządzeniem Nr W.0050.23.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2021 r. 

zwiększającym budżet o kwotę 13 759,00 zł, 

3. Uchwałą Nr XIX/128/2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2021 r. zwiększającą 

dochody o kwotę 11 810,00 zł, zwiększającą przychody o kwotę 13 521,00 zł i zwiększającą 

wydatki o kwotę 25 331,00 zł,   

4. Zarządzeniem Nr W.0050.34.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2021 r. 

zwiększającym budżet o kwotę 11 273,00 zł, 

5. Zarządzeniem Nr W.0050.36.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

zwiększającym budżet o kwotę 135 838,99 zł, 

6. Uchwałą Nr XX/132/2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 r. zwiększającą 

dochody o kwotę 19 789,00 zł, zwiększającą przychody o kwotę 86 383,99 zł i zwiększającą 

wydatki o kwotę 106 172,99 zł, 

7. Zarządzeniem Nr W.0050.41.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 maja 2021 r. 

zwiększającym budżet o kwotę 29 863,04 zł, 

8. Zarządzeniem Nr W.0050.44.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2021 r. 

zwiększającym budżet o kwotę 1 942,00 zł, 

9. Zarządzeniem Nr W.0050.47.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2021 r. 

zmniejszającym budżet gminy o kwotę 91 690,00 zł,  

10. Uchwałą Nr XXI/146/2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 06 lipca 2021 r. zwiększającą 

dochody o kwotę 12 096,00 zł, zwiększającą przychody o kwotę 7 500,00 zł i zwiększającą 

wydatki o kwotę 19 596,00 zł, 

11. Zarządzeniem Nr W.0050.51.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 lipca 2021 r. 

zwiększającym budżet o kwotę 940,87 zł, 

12. Uchwałą Nr XXII/148/2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2021 r. zwiększającą 

dochody o kwotę 83 618,05 zł, zwiększającą przychody o kwotę 576 381,95 zł 

i zwiększającą wydatki o kwotę 660 000,00 zł, 

13. Zarządzeniem Nr W.0050.59.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

zwiększającym budżet o kwotę 71 133,00 zł, 

14. Zarządzeniem Nr W.0050.62.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 września 2021r. 

zmniejszającym budżet o kwotę 9 000,00 zł, 

15. Zarządzeniem Nr W.0050.64.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2021 r. 

zwiększającym budżet gminy o kwotę 254 402,00 zł, 
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16. Zarządzeniem Nr W.0050.68.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 października 2021 r. 

zwiększającym budżet gminy o kwotę 108 003,56 zł, 

17. Zarządzeniem Nr W.0050.70.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 października 2021 r. 

zwiększającym budżet gminy o kwotę 9 000,00 zł, 

18. Uchwałą Nr XXIV/157/2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2021 r. 

zwiększającą dochody budżetu gminy o kwotę 71 633,67 zł, zwiększającą przychody 

o kwotę 2 565,32 zł i zwiększającą wydatki o kwotę 74 198,99 zł, 

19. Zarządzeniem Nr W.0050.73.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 października 2021 r. 

zwiększającym budżet gminy o kwotę 50 897,71 zł, 

20. Zarządzeniem Nr W.0050.75.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 listopada 2021 r. 

zwiększającym budżet o kwotę 87,50 zł, 

21. Zarządzeniem Nr W.0050.79.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2021 r. 

zwiększającym budżet gminy o kwotę 21 617,50 zł, 

22. Uchwałą Nr XXV/169/2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2021 r. 

zwiększającą budżet gminy o kwotę 144 609,49 zł,  

23. Zarządzeniem Nr W.0050.82.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2021 r. 

zmniejszającym budżet gminy o kwotę 4 555,00 zł,  

24. Zarządzeniem Nr W.0050.84.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 grudnia 2021 r. 

zwiększającym budżet gminy o kwotę 1 356,00 zł, 

25. Uchwałą Nr XXVI/178/2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2021 r. 

zwiększającą dochody o kwotę 12 968,00 zł, zmniejszającą przychody o kwotę 

458 782,20 zł i zmniejszająca wydatki o kwotę 445 814,20 zł, 

26. Zarządzeniem Nr W.0050.89.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 grudnia 2021 r. 

zwiększającym budżet gminy o kwotę 7 247,00 zł 

wynosi: 

 

 Dochody w kwocie 16 877 513,38 zł, 

 Wydatki w kwocie 19 970 113,37 zł, 

 Przychody w kwocie   3 292 599,99 zł, 

 Rozchody w kwocie      200 000,00 zł. 

 

Ustalony rozchód w kwocie 200 000,00 zł, przeznaczono na spłatę kredytu 

zaciągniętego w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem Oddział w Zębowicach na 

przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach: Kadłub Wolny, 

Siedliska, Prusków – 200 000,00 zł.  

Deficyt budżetu w wysokości 3 092 599,99 zł został pokryty przychodami 

pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 

843 783,12 zł i nadwyżką z lat ubiegłych – 2 248 816,87 zł.  

 

1 .   P L AN  I  W Y K O N AN I E  D O C H O D Ó W  

 

W budżecie gminy na 2021 r. zaplanowano dochody w wysokości 16 877 513,38 zł                   

(dochody bieżące – 16 764 156,35 zł i dochody majątkowe – 113 357,03 zł), w tym: 

 dotacje na zadania zlecone – 4 807 481,46 zł: z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

4 791 892,46 zł, Krajowego Biura Wyborczego 754,00 zł i Głównego Urzędu 

Statystycznego 14 835,00 zł, 

 dotacje na zadania własne – 525 031,99 zł, 
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 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 

40 162,00 zł. 

Wykonanie dochodów wyniosło 19 578 852,36 zł (116%) (dochody bieżące – 

17 280 019,78 zł i dochody majątkowe – 2 298 832,58 zł), w tym: 

 dotacje na zadania zlecone – 4 789 327,28 zł (99 %), w tym: z Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego 4 774 001,70 zł (99 %), Krajowego Biura Wyborczego 754,00 zł (100 %) 

i Głównego Urzędu Statystycznego 14 571,58 zł (98%),  

 dotacje na zadania własne – 518 660,14 zł (99 %), 

 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 

20 926,46 zł (52%). 

 

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach 

przedstawia się następująco (w zł): 

 

Dział 

Nazwa Plan Wykonanie % Zaległość Rozdział  

Paragraf 

I Dochody bieżące, w tym: 16 764 156,35 17 280 019,78 103 478 512,42 

010 Rolnictwo i łowiectwo 209 905,55 209 905,55 100 0,00 

01095 Pozostała działalność 209 905,55 209 905,55 100 0,00 

2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

209 905,55 209 905,55 100 0,00 

020 Leśnictwo 2 000,00 1 924,92 96 0,00 

02001 Gospodarka leśna 2 000,00 1 924,92 96 0,00 

0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze 

2 000,00 1 924,92 96 0,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 118 093,00 117 520,05 100 26 913,63 

70005 
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
118 093,00 117 520,05 100 26 913,63 

0470   
Wpływy z opłat za trwały zarząd, 

użytkowanie i służebności 
393,00 1 310,43 333 0,00 

0550   
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości 
2 700,00 1 514,34 56 5 811,99 

0750   

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze 

39 000,00 48 718,21 125 984,35 

0830   Wpływy z usług 75 000,00 65 375,52 87 0,00 

0920   Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 239,71 24 20 117,29 
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0970   Wpływy z różnych dochodów 0,00 361,84 X 0,00 

750 Administracja publiczna 85 804,00 82 922,02 97 8 708,39 

75011 Urzędy wojewódzkie 53 053,00 50 337,99 95 0,00 

2010   

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

53 053,00 50 336,44 95 0,00 

2360   

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami 

0,00 1,55 X 0,00 

75023 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
17 916,00 18 012,45 101 8 708,39 

0580 

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 

pieniężnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

0,00 0,00 X 7 629,11 

0640   
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 

opłaty komorniczej i kosztów upomnień 
0,00 59,00 X 0,00 

0690   Wpływy z różnych opłat 0,00 59,88 X 0,00 

0920   Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 61,57 X 1 079,28 

0970   Wpływy z różnych dochodów 17 916,00 17 832,00 100 0,00 

75056 Spis powszechny i inne 14 835,00 14 571,58 98 0,00 

2010   

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

14 835,00 14 571,58 98 0,00 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

754,00 754,00 100 0,00 

75101 
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
754,00 754,00 100 0,00 

2010   

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

754,00 754,00 100 0,00 

752 Obrona narodowa 600,00 600,00 100 0,00 

75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100 0,00 

2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

600,00 600,00 100 0,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
9 350,00 10 763,33 115 406,63 

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 1 413,33 X 406,63 
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0830   Wpływy z usług 0,00 1 412,95 X 400,00 

0920   Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,38 X 6,63 

75414 Obrona cywilna 9 350,00 9 350,00 100 0,00 

2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

9 350,00 9 350,00 100 0,00 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

3 337 451,67 3 525 913,32 106 96 181,76 

75601 
Wpływy z podatku dochodowego od 

osób fizycznych 
2 000,00 2 117,64 106 6 815,60 

0350   

Wpływy z podatku od działalności 

gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 

w formie karty podatkowej 

2 000,00 2 117,64 106 6 815,60 

75615 

Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat 

lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

592 000,00 595 783,59 101 7 238,50 

0310   Wpływy z podatku od nieruchomości 415 000,00 420 351,99 101 5 977,50 

0320   Wpływy z podatku rolnego 4 000,00 3 603,00 90 1 059,00 

0330   Wpływy z podatku leśnego 169 000,00 168 554,00 100 202,00 

0340   
Wpływy z podatku od środków 

transportowych 
4 000,00 3 200,00 80 0,00 

0640   
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 

opłaty komorniczej i kosztów upomnień 
0,00 11,60 X 0,00 

0910   
Wpływy z odsetek od nieterminowych 

wpłat z tytułu podatków i opłat 
0,00 63,00 X 0,00 

75616 

Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od spadków i 

darowizn, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 

lokalnych od osób fizycznych 

850 268,00 872 643,89 103 82 127,66 

0310   Wpływy z podatku od nieruchomości 497 968,00 521 171,29 105 57 142,59 

0320   Wpływy z podatku rolnego 217 000,00 214 385,87 99 20 469,17 

0330   Wpływy z podatku leśnego 25 000,00 24 100,31 96 2 644,03 

0340   
Wpływy z podatku od środków 

transportowych 
7 000,00 6 490,00 93 0,00 

0360   Wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 000,00 16 255,00 108 1 839,99 

0370   Wpływy z opłaty od posiadania psów 1 800,00 1 051,00 58 0,00 

0500   
Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych 
85 500,00 87 416,00 102 31,88 

0640   
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 

opłaty komorniczej i kosztów upomnień 
500,00 949,60 190 0,00 

0910   
Wpływy z odsetek od nieterminowych 

wpłat z tytułu podatków i opłat 
500,00 824,82 165 0,00 
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75618 

Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

27 401,00 31 776,17 116 0,00 

0410   Wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00 16 092,31 134 0,00 

0460   Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 336,00 6 336,00 100 0,00 

0490   

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw 

4 800,00 4 997,86 104 0,00 

0970   Wpływy z różnych dochodów 0,00 85,00 X 0,00 

2680   
Rekompensaty utraconych dochodów w 

podatkach i opłatach lokalnych 
4 265,00 4 265,00 100 0,00 

75619 Wpływy z różnych rozliczeń 1 833,67 1 833,67 100 0,00 

0270   

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na 

sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 

hurtowym 

1 833,67 1 833,67 100 0,00 

75621 
Udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa 
1 863 949,00 2 021 758,36 108 0,00 

0010   
Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych 
1 862 949,00 2 016 517,00 108 0,00 

0020   
Wpływy z podatku dochodowego od osób 

prawnych 
1 000,00 5 241,36 524 0,00 

758 Różne rozliczenia 7 056 108,79 7 468 300,59 106 0,00 

75801 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 
3 069 802,00 3 069 802,00 100 0,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 069 802,00 3 069 802,00 100 0,00 

75802 
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 
23 244,00 354 471,00 1 525 0,00 

2750   Środki na uzupełnienie dochodów gmin 23 244,00 354 471,00 1 525 0,00 

75807 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej 

dla gmin 
3 830 642,00 3 830 642,00 100 0,00 

2920   Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 830 642,00 3 830 642,00 100 0,00 

75814 Różne rozliczenia finansowe 29 910,79 110 875,59 371 0,00 

0920   Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 29,60 X 0,00 

0940   
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych 
0,00 80 935,20 X 0,00 

2030   

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

23 135,09 23 135,09 100 0,00 

2990   

Wpłata środków finansowych z 

niewykorzystanych w terminie wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 

6 775,70 6 775,70 100 0,00 

75831 
Część równoważąca subwencji ogólnej 

dla gmin 
102 510,00 102 510,00 100 0,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 102 510,00 102 510,00 100 0,00 

801 Oświata i wychowanie 418 232,62 375 254,06 90 0,00 

80101 Szkoły podstawowe 70 000,00 70 110,19 100 0,00 
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0610 

Wpływy z opłat egzaminacyjnych 

oraz opłat za wydawanie 

świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 

certyfikatów i ich duplikatów 

0,00 65,19 X 0,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 45,00 X 0,00 

2180   

Środki z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-

19 

70 000,00 70 000,00 100 0,00 

80104 Przedszkola 223 651,58 222 934,03 100 0,00 

0660 
Wpływy z opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego 
10 000,00 8 856,25 89 0,00 

0670 

Wpływy z opłat za korzystanie 

z wyżywienia w jednostkach realizujących 

zadania z zakresu wychowania 

przedszkolnego 

75 000,00 75 426,20 101 0,00 

0830   Wpływy z usług 4 790,58 4 790,58 100 0,00 

2030   

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

133 861,00 133 861,00 100 0,00 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 95 000,00 53 088,00 56 0,00 

0830 Wpływy z usług 95 000,00 53 088,00 56 0,00 

80153 

Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych 

29 581,04 29 121,84 98 0,00 

2010   

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

29 581,04 29 121,84 98 0,00 

851 Ochrona zdrowia 35 190,00 32 336,23 92 0,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 950,00 17 096,23 86 0,00 

0480   
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 
19 950,00 17 096,23 86 0,00 

85195 Pozostała działalność 15 240,00 15 240,00 100 0,00 

2010   

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

355,00 355,00 100 0,00 

2180   

Środki z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-

19 

14 885,00 14 885,00 100 0,00 

852 Pomoc społeczna 419 818,00 419 649,35 100 0,00 
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85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej 

9 445,00 9 444,75 100 0,00 

2030   

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

9 445,00 9 444,75 100 0,00 

85214 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 

naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

68 303,00 68 076,60 100 0,00 

2030   

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

68 303,00 68 076,60 100 0,00 

85216 Zasiłki stałe 109 000,00 109 000,00 100 0,00 

2030   

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

109 000,00 109 000,00 100 0,00 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 153 070,00 153 128,00 100 0,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 58,00 X 8,00 

2010   

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

102 822,00 102 822,00 100 0,00 

2030   

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

50 248,00 50 248,00 100 0,00 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 80 000,00 80 000,00 100 0,00 

2030   

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

80 000,00 80 000,00 100 0,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 171,71 10 026,51 62 0,00 

85415 
Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym 
16 171,71 10 026,51 62 0,00 

2030 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

16 171,71 10 026,51 62 0,00 

855 Rodzina 4 393 225,87 4 381 759,38 100 317 557,68 

85501 Świadczenie wychowawcze 3 003 012,00 3 003 012,00 100 0,00 
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2060   

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom 

(związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym), związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w 

wychowywaniu dzieci 

3 003 012,00 3 003 012,00 100 0,00 

85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

1 378 312,00 1 366 862,51 99 317 557,68 

2010   

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

1 372 312,00 1 357 614,00 99 0,00 

2360   

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami 

6 000,00 9 248,51 154 317 557,68 

85503 Karta Dużej Rodziny 117,87 100,87 86 0,00 

2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

117,87 100,87 86 0,00 

85504 Wspieranie rodziny 1 310,00 1 310,00 100 0,00 

2010   

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

310,00 310,00 100 0,00 

2690   

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na 

realizację zadań wynikających z odrębnych 

ustaw 

1 000,00 1 000,00 100 0,00 

85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z 

przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 

2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów 

10 474,00 10 474,00 100 0,00 
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2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

10 474,00 10 474,00 100 0,00 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
656 451,14 636 935,19 97 28 744,33 

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 611 289,14 604 781,25 99 28 744,33 

0490   

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw 

609 120,80 600 968,52 99 28 744,33 

0640   
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 

opłaty komorniczej i kosztów upomnień 
0,00 1 348,80 X 0,00 

0910   
Wpływy z odsetek od nieterminowych 

wpłat z tytułu podatków i opłat 
0,00 295,59 X 0,00 

0970   Wpływy z różnych dochodów 2 168,34 2 168,34 100 0,00 

90005 
Ochrona powietrza atmosferycznego i 

klimatu 
40 162,00 20 926,46 52 0,00 

2001   

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 

i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, z wyłączeniem 

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 

205 

40 162,00 20 926,46 52 0,00 

90019 

Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

3 000,00 9 221,29 307 0,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 9 221,29 307 0,00 

90020 

Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat 

produktowych 

0,00 6,19 X 0,00 

0400   Wpływy z opłaty produktowej 0,00 6,19 X 0,00 

90095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 100 0,00 

0960   
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów 

i darowizn w postaci pieniężnej 
2 000,00 2 000,00 100 0,00 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
5 000,00 5 455,28 109 0,00 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000,00 5 455,28 109 0,00 

0830   Wpływy z usług 0,00 455,28 X 0,00 

2710   

Dotacja celowa otrzymana z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących 

5 000,00 5 000,00 100 0,00 

II Dochody majątkowe, w tym: 113 357,03 2 298 832,58 2 028 5 269,60 

600 Transport i łączność 10 000,00 10 000,00 100 0,00 

60017 Drogi wewnętrzne 10 000,00 10 000,00 100 0,00 
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6300 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

10 000,00 10 000,00 100 0,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 16 488,84 61 379,39 372 5 269,60 

70005 
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
16 488,84 61 379,39 372 5 269,60 

0770   

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego  nieruchomości 

16 488,84 61 379,39 372 5 269,60 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
67 000,00 0,00 0 0,00 

75412 Ochotnicze straże pożarne 67 000,00 0,00 0 0,00 

6280   

Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

67 000,00 0,00 0 0,00 

758 Różne rozliczenia 19 868,19 2 227 453,19 11 211 0,00 

75802 
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 
0,00 2 207 585,00 X 0,00 

6280   

Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

0,00 2 207 585,00 X 0,00 

75814 Różne rozliczenia finansowe 19 868,19 19 868,19 100 0,00 

6330   

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) 

19 868,19 19 868,19 100 0,00 

III Dochody ogółem: 16 877 513,38 19 578 852,36 116 483 782,02 

 

I. Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia 

się następująco: 

 

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

 

Rozdział 01095 – Pozostała działalność  

Z tytułu zadań zleconych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz 

na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu z województwa opolskiego 

otrzymano dotację w kwocie 209 905,55 zł. 

 

2. Dział 020 – Leśnictwo 
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Rozdział 02001 – Gospodarka leśna  

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano kwotę 1 924,92 zł. 

 

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  

W rozdziale tym uzyskano kwotę 117 520,05 zł, z tego m.in.:   

                                           

 z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność uzyskano 1 310,43 zł, 

 z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wpłynęła kwota 1 514,34 zł. Zaległość na dzień 

31 grudnia 2021 r. wynosi 5 811,99 zł (dotyczy jednej osoby, której sprawę skierowano 

do sądu), 

 z tytułu czynszu za najem lokali mieszalnych i czynszu za dzierżawę gruntów rolnych 

uzyskano kwotę 48 718,21 zł. Zaległość na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 984,35 zł 

(dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty), 

 z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych wpłynęła kwota 65 375,52 zł, 

 z tytułu odsetek wpłynęła kwota 239,71 zł. Naliczone odsetki na dzień 31 grudnia 2021 r. 

wynoszą 20 117,29 zł (19 829,92 zł to odsetki naliczone od zaległości obciążonej hipoteką 

przymusową), 

 z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 361,84 zł – to rekompensata 

z tytułu kosztów odzyskiwania należności.  

 

4. Dział 750 – Administracja publiczna 

 

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie  

Uzyskano dotację z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie zadań 

zleconych w kwocie 50 336,44 zł (w tym na sprawy wojskowo-obronne – 8 236,00 zł, sprawy 

obywatelskie – 40 679,44 zł i ewidencję działalności gospodarczej – 1 421,00 zł). Kwota        

1,55 zł, to prowizji za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin  

Uzyskano kwotę 18 012,45 zł, z tego: 

 z tytułu zwrotu zaliczki przekazanej komornikowi – 59,00 zł, 

 z tytułu wpływów z różnych opłat – 59,88 zł, 

 z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – 61,57 zł, 

 z tytułu różnych dochodów – 17 832,00 zł  

Zaległość w tym rozdziale wynosi 8 708,39 zł, w tym: z tytułu kar pieniężnych 

7 629,11 zł (sprawy dotyczące kar umownych zostały skierowane na drogę postepowania 

sądowego). Naliczone odsetki na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 1 079,28 zł. 

 

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne  
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Z Urzędu Statystycznego w Opolu otrzymano dotację celową w kwocie 14 571,58 zł na 

realizacje zadań z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego.  

 

5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa  

 

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  

Z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru 

wyborów otrzymano dotację w kwocie 754,00 zł.  

 

6. Dział 752 – Obrona narodowa  

 

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne  

W 2021 roku uzyskano dotację celową na realizację zadań zleconych w zakresie 

wydatków obronnych w kwocie 600,00 zł. 

 

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne  

Za najem pomieszczeń w Ochotniczej Straży Pożarnej wpłynęła kwota w wysokości 

1 413,33 zł. Zaległość na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 406,63 zł.  

 

Rozdział 75414 – Obrona cywilna  

Od Wojewody Opolskiego na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej otrzymano 

dotację w kwocie 9 350,00 zł. 

 

8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

 

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 

Za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy otrzymano kwotę 2 117,64 zł. 

Zaległość na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 6 815,60 zł. 

 

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych  

W rozdziale tym uzyskano kwotę 595 783,59 zł, z tego:  

 

- z tytułu podatku od nieruchomości 420 351,99 zł, 

- z tytułu podatku rolnego 3 603,00 zł, 

- z tytułu podatku leśnego    168 554,00 zł, 

- z tytułu podatku od środków transportowych 3 200,00 zł, 

- z tytułu kosztów upomnień  11,60 zł, 

- z tytułu odsetek      63,00 zł. 
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W rozdziale występuje zaległość w kwocie 7 238,50 zł, w tym: z tytułu podatku od 

nieruchomości w kwocie 5 977,50 zł, z tytułu podatku rolnego – 1 059,00 zł i z tytułu podatku 

leśnego – 202,00 zł.  

 

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych  

W rozdziale tym uzyskano kwotę 872 643,89 zł, z tego: 

 

- z tytułu podatku od nieruchomości  521 171,29 zł, 

- z tytułu podatku rolnego   214 385,87 zł, 

- z tytułu podatku leśnego    24 100,31 zł, 

- z tytułu podatku od środków transportowych      6 490,00 zł, 

- z tytułu podatku od spadków i darowizn 16 255,00 zł, 

- z tytułu opłaty od posiadania psów         1 051,00 zł, 

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 87 416,00 zł, 

- z tytułu kosztów upomnień 949,60 zł, 

- z tytułu odsetek 824,82 zł. 

 

W rozdziale  występują zaległości w kwocie 82 127,66 zł, w tym z tytułu podatków od: 

nieruchomości 57 142,59 zł, podatku rolnego 20 469,17 zł, podatku leśnego 2 644,03 zł, 

podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy 

1 839,99 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanego przez Urząd Skarbowy 

w Bydgoszczy 31,88 zł. Z tytułu zaległości podatkowych  wystawiono 285 upomnień i 11 

tytułów wykonawczych. Naliczone odsetki na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 30 080,14 zł. 

 

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw. 

W rozdziale tym uzyskano kwotę 31 776,17 zł, w tym: z tytułu opłaty skarbowej  

16 092,31 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej 6 336,00 zł, za zajęcie pasa drogowego oraz za 

umieszczenie kablowej sieci elektroenergetycznej 4 997,86 zł, za wydania wielojęzycznych 

formularzy  85,00 zł i jako rekompensata z tytułu opłaty targowej 4 265,00 zł.                                    

 

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń  

Z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

w obrocie hurtowym otrzymano z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w Bydgoszczy 

1 833,67 zł.  

 

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  

W rozdziale tym uzyskano kwotę 2 021 758,36 zł, w tym: z tytułu podatku 

dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 2 016 517,00 zł i 

z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, Centrum Kompetencyjne Rozliczeń 

w Bydgoszczy przekazało kwotę 5 241,36 zł.  
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9. Dział 758 – Różne rozliczenia 

 

Otrzymano subwencję ogólną w kwocie 7 357 425,00 zł, z tego część oświatową 

w wysokości 3 069 802,00 zł, część wyrównawczą w wysokości 3 830 642,00 zł, część 

równoważącą w wysokości 102 510,00 zł i uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 

354 471,00 zł.  

 

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe  

W rozdziale tym zgromadzono kwotę 110 875,59 zł, w tym m.in. odzyskany podatek 

VAT w wysokości 80 935,20 zł, zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach 

funduszu sołeckiego w 2020 roku  23 135,09 zł oraz wpłata niewykorzystanych środków 

finansowych z 2020 r (niewygasające wydatki) 6 775,70 zł. 

 

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  

Za wydanie duplikatów świadectw szkolnych wpłynęła kwota 65,19 zł i za wydanie 

duplikatów legitymacji  45,00 zł.  

 

Rozdział 80104 – Przedszkola  

W rozdziale tym wpłynęła kwota 222 934,03 zł, z tego: 

 

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego          

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia                      

- wpływy ze zwrotu kosztów za dziecko objęte wychowaniem 

przedszkolnym                                      

- dotacja celowa na zadania własne 

8 856,25 zł, 

75 426,20 zł, 

4 790,58 zł, 

 

133 861,00 zł.  

                    

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 

Z tytułu wpłat za obiady uzyskano kwotę 53 088,00 zł. 

 

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  

Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 29 121,84 zł. 

 

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia 

 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

Z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 17 096,23 zł. 

 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność  

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano dotację na szczepienia w kwocie 

14 885,00 zł i dotację na zadania zlecone w kwocie 355,00 zł. 
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12. Dział 852 – Pomoc społeczna 

 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

Otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 9 444,75 zł. 

 

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe  

Otrzymano  dotację na zadania własne w kwocie 68 076,60 zł.  

 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe  

Otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 109 000,00 zł. 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej  

Na realizację zadań w tym rozdziale otrzymano środki w wysokości 153 128,00 zł 

(wpływy z różnych dochodów – 58,00 zł, dotacja na zadania zlecone – 102 822,00 zł, dotacja 

na realizację własnych zadań bieżących – 50 248,00 zł). 

 

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania  

Otrzymano  dotację na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania, w 

kwocie 80 000,00 zł. 

 

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  

Z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na stypendia socjalne dla 

uczniów w kwocie 10 026,51 zł.  

 

14. Dział 855 - Rodzina    

 

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze  

Otrzymano z budżetu państwa dotację na realizację świadczeń wychowawczych, 

stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 3 003 012,00 zł. 

 

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

Uzyskano kwotę 1 366 862,51 zł, w tym: dotacja na zadania zlecone 1 357 614,00 zł 

i zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 9 248,51 zł. Zaległości w tym 

rozdziale na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 317 557,68 zł. 

 

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 
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Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 

100,87 zł.  

 

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny  

Otrzymano dotację na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w kwocie 

1 310,00 zł, w tym ze środków z Funduszu Pracy w wysokości 1 000,00 zł.   

 

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

Otrzymano z budżetu państwa dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 

10 474,00 zł. 

 

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi 

Z tytułu lokalnych opłat uzyskano kwotę 604 781,25 zł z tego: 

 

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

- z tytułu kosztów upomnień  

- z tytułu odsetek  

600 968,52 zł, 

1 348,80 zł, 

295,59 zł,                       

- z tytułu różnych dochodów  2 168,34 zł. 

 

W rozdziale tym występuje zaległość w kwocie 28 744,33 zł. Po upomnieniu dłużników 

część zaległej kwoty została uregulowana. Naliczone odsetki na dzień 31 grudnia 2021 r. 

wynoszą 2 942,21 zł. 

 

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  

Otrzymano dotację celową w ramach realizowanego programu „Wdrożenie systemu 

zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego” LIFE – ochrona 

powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 20 926,46 zł.  

 

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał kwotę 

9 221,29 zł. 

 

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  

W 2021 roku uzyskano kwotę 6,19 zł. 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność  

W ramach realizowanego projektu „ZWIERZowa Akcja Kastracja” otrzymano 

darowiznę w wysokości 2 000,00 zł. 
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Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  

Za najem lokali w świetlicach wiejskich wpłynęła kwota 455,28 zł,  uzyskano również 

dotację celową z Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizowanego projektu pn. 

„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022” w kwocie 5 000,00 zł. 

 

II. Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco: 

 

1. Dział 600 – Transport i łączność 

 

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 

Uzyskano dotację celową z Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego w projekcie pn. 

„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022” w kwocie 10 000,00 zł. 

 

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami  

W 2021 roku uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 

61 379,39 zł. Zaległość z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wynosi 

5 269,60 zł. Kwota ta została wpisana na hipotekę. 

 

3. Dział 758 – Różne rozliczenia 

 

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

Z końcem 2021 roku otrzymano z Ministerstwa Finansów uzupełnienie subwencji 

ogólnej na inwestycje kanalizacyjne w wysokości 2 207 585,00 zł.  

 

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 

Uzyskano zwrot z budżetu państwa części wydatków majątkowych poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w kwocie 19 868,19 zł. 

 

2 .   P L AN  I  W Y K O N AN I E  W Y D AT K Ó W  

 

Plan i wykonanie wydatków w układzie tabelarycznym zawiera załącznik Nr 1. 

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: 

 

I. Zadania własne 

 

1. Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo 

 

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 

Z tytułu obligatoryjnej składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu zapłacono kwotę  

4 267,50 zł. 

 

2. Dział 600 -Transport i łączność 

 

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 



19 

 

Koszt rekompensaty kosztów linii autobusowej wyniósł 4 455,16 zł.  

 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

Gmina Zębowice udzieliła dotacji Powiatowi Oleskiemu na realizację inwestycji pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O w miejscowości Zębowice” w wysokości 

70 000,00 zł.   

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 78 465,20 zł, z tego : - na przegląd dróg gminnych 

publicznych  3 500,00 zł, - za nadzór inwestorski oraz remont cząstkowy nawierzchni 

bitumicznych na terenie Gminy Zębowice  74 965,20 zł.  

 

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 

W rozdziale tym poniesione wydatki wyniosły - 886 650,32 zł z tego:  

1. Wydatki bieżące to 460 831,15 zł, w tym: - na zakup paliwa do wykaszarki, ciągnika i 

ładowarko-koparki wydano 11 225,13 zł, - na zakup usług pozostałych wydano 

442 889,76 zł, (m.in. wycinka drzew  17 496,00 zł,  kruszenie gruzu 15 375,00 zł,  remont 

cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Zębowice razem z nadzorem 

inwestorskim  76 889,27 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Poczołków 

kwotę 3 391,26 zł, na remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kadłub Wolny łącznie z 

nadzorem inwestorskim  286 070,64 zł, w tym ramach funduszu sołeckiego sołectwa 

Kadłub Wolny wydano 14 059,80 zł, usługa załadowania i dowozu kruszywa oraz 

wyrównania nawierzchni remontowanej drogi w miejscowości Radawie wyniosła 15 

498,00 zł, wykonanie odwodnienia w miejscowości Radawie  10 391,04 zł). Na różne 

opłaty i składki wydano kwotę 394,00 zł. 

2. Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 425 819,17 zł, w tym: -  za nadzór 

inwestorski oraz roboty związane z inwestycją „Budowa przepustu wraz z przebudową 

drogi gminnej w jej obrębie poprzez rozbiórkę istniejącego mostu w ciągu ul. 

Borowiańskiej w miejscowości Zębowice” wydatkowano 254 776,61 zł, - remonty dróg na 

terenie sołectwa Siedliska 142 126,22 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydano 

11 000,00 zł,  i w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej  5 000,00 zł, - remont 

drogi dojazdowej do remizy OSP Knieja oraz placu przy świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Knieja wyniósł 28 916,34 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 

przeznaczono 17 882,24 zł i w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej  5 000,00 zł. 

W ramach funduszu sołeckiego miejscowości: - Poczołków dokonano wymiany tablic 

informacyjnych na terenie sołectwa za kwotę 8 031,35 zł, - Radawie  dokończono oznakowania 

ulic w terenie sołectwa za kwotę 1 703,55 zł. 

 

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

 

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

 W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 70 776,17 zł, w tym: 

1. Wydatki bieżące to kwota 68 863,93 zł, które wydatkowano m.in na: - wynagrodzenia i 

składki od nich naliczane  4 004,05 zł, - zakup materiałów i wyposażenia do remontu i napraw 

budynków komunalnych  1 762,65 zł, - zakup usług pozostałych  43 902,36 zł (w tym na 

wykonanie ogrodzenia panelowego przy budynku gospodarczym 9 274,20 zł, brodzik do 

kontenera sanitarnego 5 600,01 zł,  wykonanie dokumentacji podziału działek 14 046,00 zł, za 

usługę deratyzacji  2 302,56 zł, za usługi kominiarskie 2 742,90 zł, usunięcie awarii 

przydomowej oczyszczalni ścieków  1 020,00 zł.), - na różne opłaty i składki wydano kwotę 

5 504,77 zł (ubezpieczenie budynku Ośrodka Zdrowia w Zębowicach 3 069,92 zł 



20 

 

i ubezpieczenie budynków komunalnych i gospodarczych 1 691,76 zł,) zakup energii 

elektryczne oraz wody kosztował 11 632,60 zł. Wydatki bieżące są wyższe niż wpływy z 

tytułu pobieranego czynszu o ponad 20 tysięcy złotych. 

2. Wydatki majątkowe to kwota 1 912,24 zł, -  zakup działki w miejscowości Radawie.  

  

4. Dział 710 - Działalność usługowa 

 

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 

Za przygotowanie dokumentacji i wydanie decyzji o warunkach zabudowy  

zagospodarowania terenu zapłacono kwotę 14 385,00 zł. 

 

5. Dział 750 - Administracja publiczna 

 

Rozdział 75022 – Rady gmin 

 Utrzymanie Rady Gminy w  2021 roku kosztowało 80 880,71 zł, w tym na diety wydano 

65 081,22 zł, na zakup materiałów 196,84 zł, na serwis tabletów, transkrypcje,  oraz inne usługi 

15 602,65 zł. 

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 

 W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1 811 767,82 zł, w tym: - na wynagrodzenia i 

pochodne od wynagrodzeń  1 292 498,39 zł, - na zakup  materiałów  137 806,08 zł (zakup 

oleju grzewczego  23 525,56 zł, zakup sprzętu komputerowego  31 109,00 zł, zakup 

niszczarek do papieru  3 753,00 zł,  zakup zasilaczy UPS  5 780,00 zł, zakup mebli i 

wyposażenia do biur Urzędu Gminy  18 742,84 zł, zakup materiałów biurowych  18 529,74 zł, 

zakup środków czystości  7 373,15 zł,  zakup maseczek 200,49 zł, zakup paliwa do traktora, 

ciągnika, busa oraz piły spalinowej  37 137,00 zł), - za energię elektryczną i wodę zapłacono 

kwotę 16 822,57 zł, - zakup usług remontowych  10 041,88 zł (naprawa beczki asenizacyjnej 

wyniosła 3 545,00 zł), - na badania profilaktyczne pracowników urzędu wydano 840,00 zł, - 

na usługi pozostałe wydano kwotę 257 180,02 zł (usługi prawne  75 885,00 zł, za usługi 

pocztowe 35 151,60 zł,  za usługi informatyczne oraz aktualizację systemów komputerowych  

98 968,75 zł), - za usługi telekomunikacyjne zapłacono 8 398,76 zł, - delegacje służbowe 

pracowników wypłacono kwotę 7 477,48 zł, - wydatki na różne opłaty i składki wyniosły 20 

190,87 zł, - na szkolenia pracowników poniesiono wydatki wartości 14 990,09 zł, - koszty 

postępowania sądowego wyniosły 1 503,43 zł.  

  

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

 Na promocję gminy wydano kwotę 25 135,08 zł, w tym: - na „Informator Gminy 

Zębowice” przeznaczono 15 811,20 zł, - na segregatory pediatryczne dla rodziców 

nowonarodzonych dzieci w gminie  3 250,00 zł i  kalendarze  3 047,94 zł.  

 

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 

   W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 37 829,01 zł, z tego m.in: - na diety 

sołtysów  13 800,00 zł, wynagrodzenia osobowe (umowy zlecenia) 2 500,00 zł, na zakup koszy 

obfitości dla jubilatów   3 520,00 zł, na zakup usług pozostałych 17 249,41 zł.  

 

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 
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Gmina Zębowice przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu 7 000,00 zł na 

dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej 

z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie.  

 

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Gmina Zębowice przekazała Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Oleśnie środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł na dofinansowanie do zakupu samochodu 

ratowniczo-gaśniczego.  

 

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 

 W rozdziale tym wydatkowano kwotę 252 683,75 zł, w tym: - na wynagrodzenia 

Komendanta Gminnego, konserwatorów i palaczy OSP wydano kwotę 21 899,56 zł, - na 

wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 

organizowanych przez Państwową Straż Pożarną  7 477,63 zł, - na zakup paliwa wydano kwotę 

8 062,75 zł, - na zakup opału  9 163,78 zł, - za energię elektryczną i wodę zapłacono kwotę 

7 455,01 zł, - na usługi pozostałe wydano 25 374,82 zł, - za usługi telekomunikacyjne zapłacono 

kwotę 295,20 zł, - z tytułu różnych opłat i składek 14 803,59 zł.  

W rozdziale tym poniesiono również wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Sołectwo 

Radawie - na organizację obozu strażackiego dla MDP w Turawie przeznaczyło 3 276,00 zł, na 

remont wieży strażackiej w budynku OSP Radawie  3 598,00 zł, na malowanie wejścia do 

pomieszczeń biurowych znajdujących się na piętrze sali wiejskiej w Radawiu 2 100,00 zł.   

Sołectwo Zębowice przeznaczyło kwotę 3 619,73 zł na doposażenie OSP Zębowice w 

umundurowanie strażackie, obuwie oraz sprzęt i akcesoria pożarnicze.  

Zaplanowano inwestycję „Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na kocioł olejowy oraz 

modernizacja kotłowni w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowicach” na kwotę 134 000,00 zł. 

Kwota ta, to wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021 i będą realizowane w roku 2022.  

 

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe 

W rozdziale tym poniesione wydatki wyniosły 1 328,40 zł – jest to kwota za zakup usług 

telekomunikacyjnych.  

  

7. Dział 757 - Obsługa długu publicznego 

 

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego.  

Zapłacono odsetki w wysokości 2 011,93 zł od kredytu zaciągniętego w 2019 roku 

w Banku Spółdzielczym w Zębowicach na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w miejscowości Kadłub Wolny, Siedliska i Prusków. 

  

8. Dział 801-Oświata i wychowanie 

 

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe 

  W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3 689 482,18 zł.  

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkoły podstawowej pochłonęły 

kwotę 2 526 628,36 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano 98 183,21 

zł, z czego na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli szkoły 

podstawowej wydatkowano 95 054,94 zł. Na nagrody konkursowe wydano 1 653,00 zł. Na 

zakup materiałów wydano kwotę 102 526,25 zł, w tym: na zakup oleju opałowego do 

ogrzewania hali sportowej kwotę 32 483,94 zł, na zakup oleju opałowego do ogrzewania 

budynku szkoły podstawowej kwotę 22 241,40 zł, na zakup środków czystości i materiałów 
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gospodarczych kwotę 5 492,80 zł. Dokonano zakupu traktorka do koszenia trawy za 6 000,00 

zł i wykaszarki za 2 399,00 zł. Na paliwo do kosiarki wydano 758,56 zł. Poradniki i publikacje 

kosztowały 4 624,96 zł. Pomoce naukowe zakupiono za kwotę 55 849,92 zł, z tego kwota 

55 000,00 zł ze środków otrzymanych w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości”. 

Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę 68 040,03 zł, z tego do hali sportowej  14 600,74 

zł. Zakup usług remontowych wyniósł 63 160,96 zł, w tym na niezbędne prace remontowe przy  

budynku przeznaczono 42 923,16 zł, a na wymianę drzwi zewnętrznych wydano 7 646,57 zł. 

Na usługi pozostałe wydano kwotę 46 467,37 zł. Wykonanie przedmiaru i kosztorysu 

inwestorskiego kosztowało 6 700,00 zł. Montaż systemu telewizji dozorowej i instalacji 

teletechnicznej to koszt 10 189,41 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

wyniosły 4 555,31 zł. Na delegacje służbowe pracowników szkoły wydatkowano kwotę 269,14 

zł. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkoły wyniósł 83 182,97 zł. Na 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydano 1 570,00 zł. 

Różne opłaty i składki wyniosły 12 477,34 zł. W roku szkolnym 2020/2021 było 12 oddziałów, 

w których uczyło się 210 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 istnieje 13 

oddziałów, w których uczy się 218 uczniów. Wydatki na utrzymanie jednego oddziału 

wyniosły 242 829,52 zł, a wydatki na utrzymanie jednego ucznia wyniosły 14 078,56 zł. W 

2021 roku została przeprowadzona inwestycja „Wykonanie robót termomodernizacyjnych 

budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach” na kwotę 521 223,00 zł. Kwota 98 777,00 zł to 

wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021 i będą realizowane w roku 2022. 

   

Rozdział 80104 - Przedszkola 

  W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1 641 148,70 zł.  

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przedszkola pochłonęły kwotę 

952 379,31 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano 32 226,47 zł, z czego 

na wypłatę dodatków wiejskich wydatkowano 31 721,48 zł. Na zakup materiałów wydano 

kwotę 71 463,78 zł, w tym na zakup opału kwotę 24 180,00 zł, na zakup środków czystości i 

materiałów gospodarczych kwotę 7 448,83 zł. Kwota 4 355,01 zł została przeznaczona m.in. na 

zakup materiałów do bieżących napraw i remontów. Zakup mebli kosztował 13 180,00 zł, 

zakup zjeżdżalni na plac zabaw 1 254,60 zł. Za oczyszczacze powietrza zapłacono 6 995,00 zł. 

Zakupiono materiały dydaktyczne za kwotę 10 302,93 zł. Na zakup artykułów spożywczych do 

przygotowania posiłków dla dzieci wydano 73 812,12 zł. Zakup energii i wody kosztował 

15 411,97 zł. Kwotę 18 136,33 zł przeznaczono na usługi remontowe, w tym kwotę 6 317,72 zł 

na wykonanie niezbędnych robót budowlanych budynku przedszkola w Zębowicach. Kwotę 

33 553,90 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym na wykonanie przedmiaru 

i kosztorysu inwestorskiego wydano 3 300,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych wyniosły 1 897,20 zł. Różne opłaty i składki  to koszt 1 704,74 zł. 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników przedszkola wyniósł 36 746,33 zł. 

Szkolenia pracowników kosztowały 2 066,95 zł. Publiczne Przedszkole w Zębowicach 

prowadzi 5 oddziałów, w tym 1 w Radawiu. Wydatki na utrzymanie jednego oddziału w 

przedszkolu wyniosły 251 790,57 zł, a koszty utrzymania jednego dziecka w przedszkolu to 

kwota 10 071,62 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. do Przedszkola uczęszczało 

łącznie 125 dzieci, w Zębowicach 100 dzieci. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 

53 150,36 zł tytułem zwrotu dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie 

Dobrodzień oraz w wysokości 14 545,05 zł tytułem zwrotu dotacji na dzieci uczęszczające do 

przedszkola w Gminie Turawa, a będące mieszkańcami Gminy Zębowice.  

W 2021 roku została zrealizowana inwestycja „Wykonanie robót termomodernizacyjnych 

budynku Przedszkola Publicznego w Zębowicach” na kwotę 319 994,80 zł. 

 

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 
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  Koszty dowozu uczniów w 2021 roku wyniosły 114 493,12 zł, w tym  na wynagrodzenia 

i pochodne od wynagrodzeń 7 404,66 zł.  

   

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

  W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie  9 891,96 zł, w tym na dofinansowanie 

do studiów 4 400,00 zł,  na szkolenia pracowników szkoły 4 080,36 zł oraz na szkolenia                 

i pozostałe usługi w przedszkolu 1 411,60 zł. 

 

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 

  W rozdziale tym wydatkowano kwotę 189 767,25 zł.  

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 112 651,76 zł. Na zakup 

materiałów wydano 5 597,68 zł. Zakup żywności kosztował 53 526,00 zł. Zakup energii 

wyniósł 1 484,05 zł. Na usługi pozostałe przeznaczono kwotę 11 376,70 zł. Na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych pracowników wydano 3 488,09 zł. Stołówka wydaje przeciętnie 

59 obiadów dziennie. 

 

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych 

 W rozdziale tym wydano 88 192,78 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

wydano kwotę 66 320,59 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 

1 229,71 zł. Na zakup materiałów wydano 3 812,34 zł, w tym na zakup mebli 2 620,00 zł. 

Remont sali do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych wyniósł 4 983,24 zł. Na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych pracowników przeznaczono 1 029,53 zł. Zadania w tym rozdziale były 

realizowane dla 7 uczniów. 

 

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 

   W rozdziale tym wydatkowano kwotę 43 501,72 zł. 

Wydatki z tytułu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 

szkoły wyniosły 39 418,96 zł i wydatki z tytułu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

dla nauczycieli emerytów przedszkola wyniosły 4 082,76 zł.  

 

9. Dział 851 - Ochrona zdrowia 

 

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 

 Gmina Zębowice przekazała Powiatowi Oleskiemu dotację w kwocie 10 000,00 zł na 

dofinansowanie wyposażenia remontowanego Oddziału Dziecięcego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Oleśnie.  

 

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 

 Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydano 1 320,00 zł.  

 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 18 860,00 zł.  

Diety Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi wyniosły 12 320,00 zł. Na zakup 

usług pozostałych wydatkowano 4 240,00 zł. Kwota 300,00 zł to koszty postepowania 

sądowego. Kwota 2 000,00 zł została przekazana do Przychodni Terapii Uzależnienia od 

Alkoholu i Współuzależnienia na zadania niefinansowane przez NFZ z zakresu profilaktyki 

i terapii alkoholowej.  
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Rozdział 85195 – Pozostała działalność  

W rozdziale tym na zadania własne wydatkowano kwotę  14 885,00 zł. 

Na organizację szczepień przeciw COVID-19 przeznaczono kwotę 4 885,00 zł.  Na promocję 

szczepień podczas zorganizowanego pikniku rodzinnego dla mieszkańców gminy 

przeznaczono kwotę 10 000,00 zł.  

 

10. Dział 852 – Pomoc społeczna 

 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 

 W tym rozdziale wydano 34 003,64 zł za pobyt trzech mieszkańców naszej gminy 

w domach pomocy społecznej. 

 

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 W 2021 roku wydano w tym rozdziale 2 886,70 zł na szkolenie pracowników.  

 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre    

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące  

w zajęciach w centrum integracji społecznej  

  Opłacono składki zdrowotne w kwocie 9 444,75 zł za 17 osób, które pobierają zasiłek 

stały. 

 

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe  

 W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 99 908,68 zł. 

Wypłacono 28 632,08 zł przyznając decyzją świadczenia dla 66 osób, w tym dla 24 osób to 

świadczenia celowe specjalne. Za pogrzeb mieszkanki gminy wydano 3 200,00 zł. Na zasiłki 

okresowe (dopłata do zadań własnych) przeznaczono kwotę 68 076,60 zł (wypłacono 160 

świadczeń okresowych dla 24 osób).  

 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe  

 W 2021 roku wypłacono 204 świadczenia dla 21 osób o łącznej kwocie 109 000,00 zł. 

Kwota 15,80 zł to dopłata do zasiłku stałego.  

 

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 

 W rozdziale tym na zadania własne wydatkowano kwotę 322 473,82 zł. 

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownic Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

wydano kwotę 268 104,44 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów i 

akcesoriów komputerowych na kwotę 14 883,77 zł, na licencje, serwis komputerowy i ksero 

wydatkowano 19 829,78 zł. Remont urządzeń biurowych kosztował 838,22 zł. Opłata za 

Internet wyniosła 550,00 zł. Na zakup energii wydatkowano 9 458,49 zł. Na delegacje 

pracowników przeznaczono 1 254,69 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

przekazano kwotę 5 296,72 zł. Na szkolenie pracowników wydatkowano 929,91 zł. 

 

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 

 Na dożywianie uczniów w szkołach oraz na posiłki dla potrzebujących wydano kwotę 

100 000,00 zł (w tym dopłata do zadania własnego wyniosła 80 000,00 zł). Programem objęto 

106 osób (360 świadczeń).    

 

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 
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   W rozdziale tym wydatkowano kwotę 115 616,00 zł. 

Na realizację zadań miejscowej stacji „Caritas” i Gabinetu Rehabilitacyjnego przekazano 

dotację w wysokości 110 000,00 zł, dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach 

przekazano dotację 2 000,00 zł i na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Oleśnie przekazano kwotę 3 616,00 zł. 

  

11. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 

 

Rozdział 85401-Świetlice szkolne  

 W rozdziale tym wydatkowano kwotę 90 371,66 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń pracowników wydano kwotę 81 881,25 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich 

i mieszkaniowych wydatkowano 3 692,76 zł. Pomoce naukowe kosztowały 2 487,00 zł. Na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 2 310,65 zł. 

 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

 W I półroczu wypłacono stypendia szkolne dla 16 uczniów i w II półroczu dla                   

12 uczniów. Łączna kwota  wypłaconych świadczeń wyniosła 12 667,24 zł (środki własne –     

2 640,73 zł i dotacja – 10 026,51 zł).  

 

12. Dział 855 – Rodzina 

 

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.                                                    

 Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano łącznie kwotę 

20 977,32 zł, w tym: - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników  

13 700,32 zł, - na zakup materiałów i wyposażenia  1 721,29 zł, - zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych pracowników  550,26 zł, - na licencje, serwis komputerowy i ksero 

4 328,50 zł. 

 

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 

W rozdziale tym wydatkowano na zadania własne 24 886,96 zł, w tym na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 23 197,79 zł, zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych pracowników wyniósł 775,13 zł. Opieką asystenta rodziny objęto 

6 rodzin.  

 

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 

Dokonano opłaty za pobyt pięciu dzieci w rodzinie zastępczej na kwotę 7 632,18 zł. 

 

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

 W rozdziale tym wydatkowano kwotę 7 000,00 zł. 

Gmina Zębowice przekazała dotację w kwocie 5 500,00 zł na dofinansowanie Niepublicznego 

Żłobka w Kadłubie Wolnym „Kolorowe nutki” oraz kwotę 2 400,00 zł do Językowego Żłobka 

Niepublicznego „Księga Przygód” na terenie Miasta Opole jak dofinansowanie dla dzieci z 

terenu Gminy Zębowice uczęszczającego w 2021 roku do żłobków niepublicznych.  

 

13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód  

W 2021 roku w rozdziale tym wydano 1 843 852,56 zł. Na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zębowice przeznaczono 1 590 214,00 zł. Kwota 
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253 638,56 zł to środki przeznaczone na serwis i wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni 

ścieków.  

 

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi 

 W rozdziale tym wydano kwotę 693 724,07 zł.  

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 74 694,19 zł. Za wywóz odpadów zapłacono kwotę 

614 294,38 zł. Wydatki były wyższe od dochodów w tym rozdziale o kwotę 88 942,82 zł.  

 

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 

 W 2021 roku wydano 24 098,84 zł, w tym 23 600,00 zł  za wywóz i zagospodarowanie 

odpadów z koszy ulicznych.  

 

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

  Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy kosztowało 21 769,77 zł.  

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 400,00 zł, na zakup paliwa, oleju 

do piły spalinowej i materiałów niezbędnych do wykaszania oraz na serwis sprzętu do 

wykaszania przeznaczono 5 020,40 zł, Na wykaszanie trawy wydano 3 510,00 zł, natomiast 

opinia dendrologiczna pomnika przyrody wyniosła 1 499,37 zł. Wycinka drzew kosztowała 

11 340,00 zł.  

 

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

  Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach realizowanego programu 

LIFE „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa 

Opolskiego” wydano łącznie 18 187,27 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe wraz z 

pochodnymi 16 302,55 zł, - zakup usług pozostałych 950,20 zł i delegacje służbowe  934,52 zł.  

 

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg 

 Na oświetlenie dróg w gminie wydano kwotę 213 079,96 zł. W ramach funduszu 

sołeckiego sołectwa Kadłub Wolny wydano 9 995,46 zł na realizację zadania „Budowa linii 

0,4 kW oświetlenia drogowego w miejscowości Kadłub Wolny”. 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 

Na usługi weterynaryjne, wyłapanie bezdomnych zwierząt oraz za utrzymanie 

schroniska dla zwierząt wydano w 2021 roku 14 188,80 zł. W ramach funduszu sołeckiego 

wydatkowano łącznie 39 316,85 zł (dla Sołectwa: - Kadłub Wolny za kwotę 4 200,00 zł 

zakupiono ławki i stoły oraz materiały do zagospodarowania i utrzymania terenów zielonych, 

- Poczołkowa zakupiło ławki za kwotę 2 240,00 zł, - Zębowic kwotę 32 876,85 zł przeznaczono 

na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych i obiektów małej architektury, zakupiono 

m.in wykaszarkę spalinową oraz stół i ławki.  

 

14. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

   

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

  W rozdziale tym poniesiono wydatki na kwotę 343 825,74 zł.  

Przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w kwocie         

194 872,36 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące przeglądu świetlicy wydano 420,00 

zł. Za pobór wody i energię elektryczną zużytą w świetlicy wiejskiej w miejscowości Knieja i 

Łąka zapłacono 3 473,50 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 30 209,36 zł, w tym na remont 

świetlicy wiejskiej w Osiecku kwotę 30 134,33 zł. Ubezpieczenie świetlicy w miejscowości 

Knieja wyniosło 216,92 zł. W ramach funduszu sołeckiego w tym rozdziale wydatkowano 
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łącznie 40 515,80 zł (Sołectwo Knieja - serwis klimatyzacji za 929,88 zł, Sołectwo Łąka kwota 

984,00 zł wykonano bieżące prace remontowe budynku sali wiejskiej w Łące, w miejscowości 

Osiecko przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej za kwotę 11 861,62 zł, Sołectwo Prusków 

- zakup mebli kuchennych - 5 950,00 zł, jako jej wyposażenie, za wykonanie zabudowy kubła 

na śmieci wydano 2 300,00 zł, na zakup ławek wokół świetlicy 1 880,00 zł, łącznie wydano  

11 605,02 zł, Sołectwo Radawie na zakup doposażenia do sali wiejskiej wydano 1 493,29 zł, na 

nowe ogrodzenie wokół sali wiejskiej wydano 13 750,00 zł). 

Kwota 74 117,80 zł to wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021 i zostaną poniesione 

w roku 2022 na przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa w 

Zębowicach. 

 

Rozdział 92116 – Biblioteki 

  W ramach wykonywanych zadań statutowych Ośrodka przekazano dotację dla 

GOIKiCz, jednostka Biblioteka w kwocie 61 989,50 zł. 

 

15. Dział 926-Kultura fizyczna i sport 

 

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

 Przekazano dotacje w kwocie 32 304,33 zł, z tego: dla Ludowego Zespołu Sportowego 

w Radawiu 15 304,33 zł i dla Ludowego Zespołu Sportowego w Zębowicach 17 000,00 zł.  

W tym rozdziale na zakup bramek piłkarskich na boisko w miejscowości Radawie w ramach 

funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 8 999,91 zł. 

 

II. Zadania zlecone 

 

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

 

Rozdział 01095 – Pozostała działalność  

Z tytułu przygotowania wypłaty podatku akcyzowego poniesiono koszty w kwocie 

4 115,78 zł, a kwota zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 205 789,77 zł.  

 

2. Dział 750 - Administracja publiczna 

 

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 

  Na wynagrodzenia z pochodnymi na prowadzenie zadań zleconych przez Opolski Urząd 

Wojewódzki wykorzystano kwotę 50 336,44 zł, jest to kwota otrzymanej dotacji. 

 

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne 

  Na wynagrodzenia z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych na 

przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego przeznaczono 14 252,87 zł i na artykuły 

biurowe wydano 318,71 zł. 

 

3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

państwa oraz  sądownictwa 

 

Rozdział 75101- Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

  Na prowadzenie stałego spisu wyborców wydano kwotę 754,00 zł.  

 

4. Dział 752 – Obrona narodowa 
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Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 

 Na wydatki obronne wydatkowano w 2021 roku kwotę 600,00 zł. 

 

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 

Rozdział 75414-Obrona cywilna 

Na wynagrodzenia z pochodnymi za prowadzenie zadań zleconych przez Opolski Urząd 

Wojewódzki wykorzystano kwotę 9 350,00 zł, jest to kwota  otrzymanej dotacji. 

 

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie 

 

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

W 2021 roku w rozdziale tym wydano 29 121,84 zł.  

 

7. Dział 851 - Ochrona zdrowia 

 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 

Za wydanie pięciu decyzji dla osób bez ubezpieczenia zdrowotnego, które spełniły 

kryterium pomocy społecznej wydano kwotę tego ubezpieczenia w wysokości 355,00 zł.   

 

8. Dział 852 - Opieka społeczna  

 

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 

W rozdziale tym na zadania zlecone przeznaczono kwotę 102 822,00 zł – wypłacono 

299 świadczeń dla 16 opiekunów prawnym ustanowionym decyzją sądową. Koszty związane 

z wypłatą świadczeń wyniosły 1 442,32 zł.  

 

9. Dział 855 - Rodzina  

 

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 

Wypłacono 5 875 świadczeń dla 313 rodzin na kwotę 2 977 486,49 zł. Wydatki na 

obsługę wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły 25 525,51 zł, z czego m.in na 

wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczono 22 162,56 zł, na zakup usług pozostałych 2 215,60 

zł, natomiast na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wydano 775,13 zł.  

 

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

W 2021 roku wydatkowano kwotę 1 361 225,55 zł i wypłacono: 

 1 785 zasiłków rodzinnych  194 524,35 zł 

 855 dodatków do zasiłków rodzinnych  97 297,10 zł 

 1 548 zasiłków pielęgnacyjnych  334 057,48 zł 

 233 świadczeń pielęgnacyjnych 456 655,30 zł 

 18 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka  18 000,00 zł 

 71 świadczeń rodzicielskich 64 561,90 zł 

 148 składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 

pielęgnacyjnych  

69 235,74 zł 

 świadczenia do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla 

2 osób 

1 971,00 zł 
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 3% za obsługę świadczeń rodzinnych 36 409,42 zł 

 207 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 85 935,26 zł 

 3% za obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 578,00 zł 

 

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za rok bieżący w rozdziale świadczenia 

rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniósł 3 611,55 zł. 

 

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny  

W 2021 roku złożono siedem wniosków na założenie Kary Dużej Rodziny i na ten cel 

wydatkowano 100,87 zł.  

 

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 

Na program „Dobry start” wydano 310,00 zł. Obsługa programu z dniem 01 lipca 2021 

roku została przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. 

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 10 474,00 zł, opłacając składki za cztery osoby.  

3 .   P L AN   I   W Y K O N AN I E   I N W E S T Y C J I   F I N A N S O W AN Y C H   

Z   B U D Ż E T U   G M I N Y  

 

Lp. 
Dział, 

rozdział 
Nazwa zadania Plan Wykonanie % 

1. 600-60017 

Budowa przepustu wraz z przebudową drogi 

gminnej w jej obrębie poprzez rozbiórkę 

istniejącego mostu – kategoria obiektu – 

XXVIII na działce położonej w miejscowości 

Zębowice, ul. Borowiańska 

254 800,00 254 776,61 100% 

2. 600-60017 

Remont drogi dojazdowej do remizy OSP 

Knieja oraz placu przy świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Knieja 

28 982,24 28 916,34 100% 

3. 600-60017 Remonty dróg na terenie sołectwa Siedliska 142 200,00 142 126,22 100% 

4. 754-75412 

Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na 

kocioł olejowy oraz modernizacja kotłowni w 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowicach 

134 000,00 

0,00 

(134 000,00 zł to 

wydatki, które 

nie wygasły 

z upływem roku 

budżetowego  

100% 

5. 801-80101 
Wykonanie robót termomodernizacyjnych 

budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach 
620 000,00 

521 223,00 

(98 777,00 zł to 

wydatki, które 

nie wygasły 

z upływem roku 

budżetowego) 

100% 

6. 801-80104 

Wykonanie robót termomodernizacyjnych 

budynku Przedszkola Publicznego 

w Zębowicach 

320 000,00 319 994,80 100% 
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7. 900-90001 

Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków – poprawa warunków życia 

mieszkańców  

1 590 214,00 1 590 214,00 100% 

8. 900-90015 
Budowa linii 0,4 kW oświetlenia drogowego 

w miejscowości Kadłub Wolny 
10 000,00 9 995,46 100% 

9. 921-92109 

Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka 

Informacji Kultury i Czytelnictwa 

w Zębowicach 

74 117,80 

0,00   

(74 117,80 zł to 

wydatki, które 

nie wygasły 

z upływem roku 

budżetowego  

100% 

OGÓŁEM: (1-9) 3 174 314,04 3 174 141,23 100% 

W kolejnym roku budżetowym i w okresie ogólnej pandemii COVID-19 z 

wykorzystaniem niedocenianej pracy wszystkich pracowników Urzędu Gminy i Jednostek 

Organizacyjnych wszystkie zaplanowane i przyjęte do realizacji zadania inwestycje zostały 

zrealizowane.  W trzech zadaniach inwestycyjnych, ze względu na problemy w zakupie 

niezbędnych materiałów do zrealizowania tych inwestycji, zwrócono się do Rady Gminy o 

podjęcie decyzji o nie wygasających wydatkach z upływem roku budżetowego. Rada Gminy 

podjęła uchwałę, w której określono kwoty niewygasających wydatków i rozliczenia ich do 30 

czerwca 2022 roku. Do przedsięwzięć tych należą: - „Wymiana nieefektywnego źródła ciepła 

na kocioł olejowy oraz modernizacja kotłowni w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowicach”, 

„Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach” 

oraz „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa w 

Zębowicach”. 

4 .   P L A N  I  W Y K O N A N I E  P R Z Y C H O D Ó W  I  R O Z C H O D Ó W   
 

Lp. Nazwa paragrafu Plan Wykonanie 

1 .  PRZYCHODY: 

z tego: 

§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego 

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach 

§950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy 

§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych 

3 292 599,99  

 

843 783,12 

 

 

 

 

 

200 000,00 

 

2 248 816,87 

3 847 324,96 

 

1 302 565,32 

 

 

 

 

 

200 000,00 

 

2 344 759,64 

2 .  ROZCHODY: 

z tego: 

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 

200 000,00 

 

200 000,00 

200 000,00 

 

200 000,00 

 

W 2021 roku zaplanowano przychody w kwocie 1 919 623,92 zł. Po dokonanych 

zmianach uchwałami Rady Gminy, przychody zostały ustalone na kwotę 3 292 599,99 zł, z 

tego na: 

 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 

w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z Rządowego Fundusz Inwestycji 
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Lokalnych otrzymane 2020 r. – 841 217,80 zł i niewykorzystane środki w 2020 r. na zadania 

określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani – 2 565,32 zł), 

 wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat 

ubiegłych – 200 000,00 zł,   

 nadwyżkę z lat ubiegłych – niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z lat ubiegłych -

2 248 816,87 zł. 

W 2021 roku zaplanowano rozchody w kwocie 200 000,00 zł, z tego na: 

 spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 roku na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w miejscowościach: Kadłub Wolny, Siedliska, Prusków w kwocie 200 000,00 zł. 

 

Budżet gminy Zębowice w 2021 roku wykonywany był zgodnie z uchwałami Rady 

Gminy Zębowice i zarządzeniami Wójta Gminy Zębowice oraz zgodnie z przepisami ustawy 

o finansach publicznych. 

  Zmiany w budżecie dokonywane uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta 

Gminy pozwoliły na odpowiednie wykorzystanie posiadanych środków zgodnie  

z podstawowymi potrzebami mieszkańców gminy. 

 Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 38%  wydatków poniesionych przez 

Urząd Gminy.  

Racjonalna gospodarka finansowa zgromadzonymi w 2021 roku środkami publicznymi 

pozwoliła na zapewnienie płynności i bezpieczeństwa finansów publicznych Gminy. Na koniec 

2021 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami wyniosła 

1 332 228,51 zł. 

 

 

 

 

 Wójt Gminy Zębowice 
 
 /-/ Waldemar Czaja 

 


