
SPRAWOZDANIE  ROCZNE  Z WYKONANIA  
BUDśETU GMINY Z ĘBOWICE ZA 2011 ROK 

 
 

  BudŜet gminy Zębowice na 2011 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy  

Zębowice w dniu  29 grudnia 2010 r. uchwałą Nr III/21/2010 

• dochody w kwocie   10031614,00 zł 

• wydatki w kwocie      8424369,60 zł 

• przychody w kwocie      60798,60 zł 

• rozchody w kwocie    1668043,00 zł. 

 Po dokonanych zmianach budŜetu: 

1) Uchwałą Nr IV/26/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 r. zwiększającą 

dochody o kwotę 1200552,39 zł, przychody o kwotę 90130,23 zł i wydatki o kwotę 

1290682,62 zł, 

2) Uchwałą Nr V/38/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 r. zwiększającą 

dochody o kwotę 521767 zł, przychody o kwotę 67368,96 zł i  wydatki o kwotę 

589135,96 zł 

3) Zarządzeniem Nr 21/2011  Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2011 r. 

zwiększającym budŜet o kwotę 13014 zł. 

4) Zarządzeniem Nr 23 /2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2011 r. 

zwiększającym budŜet o kwotę 45869 zł, 

5) Uchwałą Nr VI/60/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. zwiększającą 

dochody o kwotę 152900,16 zł,  przychody o kwotę 1510000,00 i  wydatki o kwotę 

1662900,16 zł, 

6) Zarządzeniem Nr 38/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 maja 2011 r. zwiększającym 

budŜet o kwotę 66513 zł, 

7) Uchwałą Nr VII/77/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 r. zwiększającą 

budŜet o kwotę 34164,83 zł,  

8) Uchwałą Nr VIII/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. zwiększającą 

dochody o kwotę 203185 zł, przychody o kwotę 50000 zł i  wydatki o kwotę 253185 zł, 

9) Uchwałą Nr IX/95/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 sierpnia 2011 r. zwiększającą 

 budŜet o kwotę 56530 zł, 

10) Zarządzeniem Nr 81/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 września 2011 r.   

zwiększającym budŜet o kwotę 17570,76 zł, 
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11) Zarządzeniem Nr 89/ 2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 października 2011 r.  

         zwiększającym budŜet o kwotę 4720 zł, 

12) Uchwałą Nr X/97/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 października 2011 r. 

 zwiększającą budŜet o kwotę 37921,63 zł, 

13) Zarządzeniem Nr 97/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 października 2011 r.  

        zwiększającym budŜet o kwotę 802 zł, 

14) Zarządzeniem Nr 103/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 listopada 2011 r. 

zwiększającym budŜet o kwotę 58615 zł, 

15) Zarządzeniem Nr 106/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2011 r. 

zwiększającym budŜet o kwotę 2997 zł, 

16) Uchwałą Nr XII/108/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 grudnia 2011 r. zwiększającą 

        budŜet o kwotę 13386,92 zł, 

17) Zarządzeniem Nr 110/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 grudnia 2011 r.   

zmniejszającym budŜet o kwotę 394 zł, 

18) Zarządzeniem Nr 114/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2011 r. 

zmniejszającym budŜet o kwotę 4588 zł, 

19) Uchwałą Nr XIII/112/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r. 

zwiększającą budŜet o kwotę 100 zł, planowane dochody wyniosły 12457240,69 zł, 

przychody 1778297,79 zł, wydatki 12567495,48  zł, rozchody 1668043,00 zł 

 

Ustalono rozchód w kwocie 1668043 zł na spłatę  rat kapitałowych : 

- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem O/Zębowice na przebudowę 

dróg wewnętrznych  we wsi Knieja, Kadłub Wolny i Poczołków 175000 zł, 

- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem O/Zębowice na przebudowę 

dróg wewnętrznych w Kadłubie Wolnym, Poczołkowie, Osiecku, Pruskowie i Zębowicach  

181248 zł, 

- kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem O/Zębowice na budowę 

hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach   

293750 zł, 

- poŜyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej  

w gminie  1018045 zł. 
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1 .  P L A N   I   W Y K O N A N I E   D O C H O D Ó W  
 
 W budŜecie gminy na 2011 r. zaplanowano dochody w wysokości 12457240,69 zł. 
(dochody bieŜące –  9631150,31 zł i dochody majątkowe – 2826090,38 zł ), w tym : 

- dotacje na zadania zlecone – 1075227 zł: z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
1041509 zł,   Krajowego Biura Wyborczego  10488 zł i Urzędu Statystycznego  
23230 zł, 
- dotacje na zadania własne   –   424499,01 zł, 
- dotacje z funduszy celowych na finansowanie inwestycji – 1701345,38 zł, 
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich –   1250672,22  zł. 

 
 Wykonanie dochodów wyniosło 12378152,48 zł (99 %), (dochody bieŜące – 
9572649,34 zł i dochody majątkowe – 2805503,14 zł ), w tym : 

- dotacje na zadania zlecone – 1070428,22 zł (100 %) z Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego  1039384,54  zł (100 %) , Krajowego Biura Wyborczego 10488 zł ( 100 %), 
Urzędu Statystycznego 20555,68 zł (88 %), 

-   dotacje na zadania własne –  371243,91 zł (87 %), 
-   dotacje z funduszy celowych na finansowanie inwestycji – 1701345,38 zł. (100 % ), 
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich – 1235150 zł ( 99 % ). 

 
     Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach 
przedstawia się następująco (w zł): 
 

Dział, Rozdział, Paragraf i Treść Plan Wykonanie % Zaległość 

I DOCHODY BIEśĄCE, w tym: 
  9631150,31 9572649,34 99 222763,67 

010                Rolnictwo i łowiectwo 109908,00 109907,39 100 - 
01095 Pozostała działalność 

Dotacje celowe otrzymane  
z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących  
z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związków 
gmin) ustawami 

109908,00 109907,39 100 - 
2010 109908,00 109907,39 100 - 
          
          

020 Leśnictwo 2000,00 1570,88 79 - 
02001 Gospodarka leśna 

Dochody z najmu i dzierŜawy 
składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 

2000,00 1570,88 79 - 
0750 2000,00 1570,88 79 - 
          
          
          

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz  
i wodę 

13900,00 13763,67 99 1,83 

40001 Dostarczanie ciepła 13900,00 13763,67 99 1,83 
0830 Wpływy z usług 13900,00 13754,56 99 - 
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0920 Pozostałe odsetki - 9,11 -  1,83 
700 Gospodarka mieszkaniowa 110500,00 104738,90 95 32703,59 
70005 Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami 

110500,00 104738,90 95 32703,59 

0470 Wpływy z opłat za zarząd, 
uŜytkowanie i uŜytkowanie 
wieczyste nieruchomościami 

7700,00 7049,69 92 3857,92 

0750 Dochody z najmu i dzierŜawy 
składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 

40800,00 32589,76 80 6875,89 

0830 Wpływy z usług 62000,00 64900,15 105 2729,69 
0920 Pozostałe odsetki - 199,30 -  19240,09 
750 Administracja publiczna 84194,00 80571,57 98 - 
75011 
0690 

Urzędy wojewódzkie 
Wpływy z róŜnych opłat 

54964,00 
- 

54970,20 
6,20 

100 
- 

- 
- 

2010 Dotacje celowe otrzymane  
z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących  
z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

54964,00 54964,00 100 - 

75023 
 
0690 

Urzędy gmin(miast i miast  
na prawach powiatu) 
Wpływy z róŜnych opłat 

6000,00 
 
- 

5045,69 
 

37,35 

84 
 
- 

- 
 
- 

0830 Wpływy z róŜnych opłat 
Wpływy z róŜnych dochodów 

5000,00 4082,01 82 - 
0970 1000,00 926,33 93 - 
75056 Spis Powszechny i inne 23230,00 20555,68 88 - 

2010 Dotacje celowe otrzymane  
z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących  
z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

23230,00 20555,68 88 - 

751 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

10488,00 10488,00 100 - 

75101 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa  

649,00 649,00 100 - 

2010 Dotacje celowe otrzymane  
z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących  
z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

649,00 649,00 100 - 

75108 
2010 

Wybory do Sejmu i Senatu 
Dotacje celowe otrzymane  
z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących  
z zakresu administracji 

    9839,00 
9839,00 

    9839,00 
9839,00 

100 
100 

 
 
 

- 
- 
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rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

 

752 Obrona narodowa 800,00 800,00 100 - 
75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100 - 
2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budŜetu państwa  
na realizację zadań bieŜących  
z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zada 
zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

800,00 800,00 100 - 

754 Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpoŜarowa 

51000,00 51000,00 100 - 

75478 
 
2030 

Usuwanie skutków klęsk 
Ŝywiołowych 
Dotacje celowe otrzymane  
z budŜetu państwa  
na realizacje własnych zadań 
bieŜących gmin 

51000,00 
 

51000,00 

51000,00 
 

51000,00 

100 
 

100 

- 
 
- 
 
- 

756 Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych  
i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane  
z ich  poborem 

1776136,00 1793507,81 99 50641,71 

75601 
 
 
0350 

Wpływy z podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych 
Podatek od działalności 
gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty 
podatkowej 

2000,00 
 
 

2000,00 

2897,70 
 
 

2897,70 

145 
 
 

145 

4999,30 
 
 

4999,30 
 
 

75615 Wpływy z podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od 
osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

503500,00 536692,00 107 1566,59 

0310 Podatek od nieruchomości 415000,00 449060,00 108 1354,59 
0320 Podatek rolny 3500,00 1505,00 43 167,00 
0330 Podatek leśny 83500,00 84927,00 102 45,00 

0340 Podatek od środków 
transportowych 

1500,00 1200,00 80 - 

75616 Wpływy z podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku 
od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób fizycznych 

486400,00 454216,29 93 44075,82 

0310 Podatek od nieruchomości 275800,00 252702,99 92 27327,01 
0320 Podatek rolny 135600,00 134503,02 99 14545,02 
0330 Podatek leśny 21800,00 20379,58 93 2203,79 
0340 Podatek od środków 

transportowych 
2500,00 4452,00 178 - 

0360 Podatek od spadków 
i darowizn 

20000,00 3518,00 18 - 

0370 Opłata od posiadania psów 2000,00 2531,12 127 - 
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0430 Wpływy z opłaty targowej 1000,00 1245,00 125 - 
0500 Podatek od czynności 

cywilnoprawnych 
25000,00 31726,90 127 - 

0690 Wpływy z róŜnych opłat 1400,00 1713,60 122 - 
0910 Odsetki od nieterminowych 

wpłat z tytułu podatków i opłat 
1300,00 1444,08 111 - 

75618 Wpływy z innych opłat 
stanowiących dochody 
jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie 
ustaw 

10000,00 11845,10 118 - 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10000,00 11803,00 118 - 
0490 Wpływy z innych lokalnych 

opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 

- 42,10 - - 

75621 Udziały gmin w podatkach 
stanowiących dochód budŜetu 
państwa 

774236,00 787856,72 102 - 

0010 Podatek dochodowy od osób 
fizycznych 

771236,00 784387,00 102 - 

0020 Podatek dochodowy od osób 
prawnych 

3000,00 
 

3469,72 
 

116 - 

758 RóŜne rozliczenia 5774680,76 5776131,63 100 - 
75801 Część oświatowa subwencji 

ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

2939256,00 2939256,00 100 - 

2920 Subwencje ogólne z budŜetu 
państwa 

2939256,00 2939256,00 100 - 

75807 Część wyrównawcza 
subwencji ogólnej dla gmin 

2643100,00 2643100,00 100 - 

2920 Subwencje ogólne z budŜetu 
państwa 

2643100,00 2643100,00 100 - 

75814 RóŜne rozliczenia finansowe 25319,76 26770,63 106 - 
0920 Pozostałe odsetki 13000,00 14450,87 111 - 
2030 Dotacje celowe z budŜetu 

państwa na realizację 
własnych zadań bieŜących 
gmin 

11120,01 11120,01 100 - 

75831 Część równowaŜąca 
subwencji ogólnej dla gmin 

167005,00 167005,00 100 - 

2920 Subwencje ogólne z budŜetu 
państwa 

167005,00 167005,00 100 - 

801 Oświata i wychowanie 121016,08 122673,57 101 - 

80101 
0690 

Szkoły podstawowe 
Wpływy z róŜnych opłat 

1997,16 
1350,00 

1997,16 
1350,00 

100 
100 

- 
- 

0970 Wpływy z róŜnych dochodów 647,16 647,16 100 - 
80104 Przedszkola 55000,00 57101,49 104 - 
0690 Wpływy z róŜnych opłat 20000,00 17265,98 86 - 
0830 Wpływy z usług 35000,00 33575,00 96 - 

0920 Pozostałe odsetki - 9,50  - - 

0970 Wpływy z róŜnych dochodów - 6251,01 - - 
80110 Gimnazja 3886,92 3886,92 100 - 
0830 Wpływy z usług 1290,92 1290,92 100 - 
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 2596,00 2596,00 100 - 
80148 Stołówki szkolne  60000,00 59556,00 99 - 
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i przedszkolne 
0830 Wpływy z usług 60000,00 59556,00 99 - 
80195 Pozostała działalność 132,00 132,00 100 - 
2030 Dotacje celowe z budŜetu 

państwa na realizację 
własnych zadań bieŜących 
gmin 

132,00 132,00 100 - 

851 Ochrona zdrowia 40000,00 43617,27 109 - 

85154 Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

40000,00 
 

43617,27 109 - 

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia 
na sprzedaŜ alkoholu 

40000,00 43617,27 109 - 

852 Pomoc społeczna 1153740,00 1148630,50 100 139416,54 

85202 
0970 

Domy pomocy społecznej 
Wpływy z róŜnych dochodów 

2000,00 
2000,00 

1918,37 
1918,37 

96 
96 

- 
- 

85212 Świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia 
społeczne 

866949,00 865358,95 100 139416,54 

0690 Wpływy z róŜnych opłat - - - 237,60 
0970 Wpływy z róŜnych dochodów - - - 540,00 
0980 Wpływy z tytułu zwrotów 

wypłaconych świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego 

1000,00 1439,20 144 75875,13 

2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budŜetu państwa na realizację 
zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) 
ustawami 

865949,00 863919,75 100 - 

2360 Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z 
realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych 
ustawami 

- -  - 62763,81 

85213 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010 

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące  
zajęciach w centrum integracji 
społecznej 
Dotacje celowe otrzymane z 
budŜetu państwa na realizację 
zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) 
ustawami 

4723,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

703,00 

4413,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

608,40 

93 
 
 
 
 
 
 

 
 

87 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

2030 Dotacje celowe otrzymane z 
budŜetu państwa na realizację 
własnych zadań bieŜących 
gmin(związków gmin) 

4020,00 3804,60 95 - 
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85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne  
i rentowe 

90900,00 88086,18 97 - 

2030 Dotacje celowe otrzymane  
z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieŜących gmin(związków 
gmin) 

90900,00 88086,18 97  - 

85216 Zasiłki stałe 46092,00 45733,00 99 - 
2030 Dotacje celowe otrzymane  

z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieŜących gmin(związków 
gmin) 

46092,00 45733,00 99  - 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 89176,00 89221,00 100 - 
0970 
2010 

Wpływy z róŜnych dochodów 
Dotacje celowe otrzymane  
z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących 
z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

- 
6285,00 

45,00 
6285,00 

- 
100 

- 
- 

2030 Dotacje celowe otrzymane  
z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieŜących gmin(związków 
gmin) 

82891,00 82891,00 100 - 

85295 Pozostała działalność 53900,00 53900,00 100 - 
2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących 
z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

2900,00 2900,00 100  

2030 
 
 
 

Dotacje celowe otrzymane  
z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieŜących gmin(związków 
gmin) 

51000,00 
 
 

 

51000,00 
 

100 
 
 

 

- 
 
 

 

853 Pozostałe zadania  
w zakresie polityki społecznej 

236927,22 221375,21 93 - 

85322 Fundusz Pracy 4300,00 4270,21 99 - 

2440 Dotacje otrzymywane  
z funduszy celowych  
na realizację zadań bieŜących 
jednostek sektora finansów 
publicznych 

4300,00 4270,21 99 - 

85395 Pozostała działalność 232627,22 217105,00 93 - 
2007 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych 
 z udziałem środków 
europejskich 

200670,55 187476,68 93 - 

2009 Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych 
 z udziałem środków 
europejskich 

31956,67 29628,32 93 - 
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854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

87344,00 37477,12 43 - 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 87344,00 37477,12 43 - 
2030 Dotacje celowe otrzymane  

z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieŜących gmin(związków 
gmin) 

87344,00 37477,12 43 - 

900 Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 

59716,00 57595,57 96 - 

90002 Gospodarka odpadami - 493,83 - - 
0400 Wpływy z opłaty produktowej - 493,83 - - 

90017 Zakłady gospodarki 
komunalnej 

11266,00 11221,91 - - 

2370 Wpływy do budŜetu nadwyŜki 
środków obrotowych zakładu 
budŜetowego 

11266,00 11221,91 100 - 

90019 Wpływy i wydatki związane  
z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska 

47500,00 44939,45 100 - 

0690 Wpływy z róŜnych opłat 47500,00 44939,45 95 - 
90020 Wpływy i wydatki związane  

z gromadzeniem środków  
z opłat produktowych 

950,00 940,38  95 - 

0400 Wpływy z opłaty produktowej 950,00 940,38  99  - 
II DOCHODY MAJĄTKOWE,  

w tym: 
2826090,38 2805503,14 99 5269,60 

600 Transport i łączność 300145,63 300145,63 100 - 
60017 
6630 
 
 
 
 
 
 
60078 
 
6330 

Drogi wewnętrzne 
Dotacje celowe otrzymane  
z samorządu województwa  
na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane 
na podstawie porozumień 
między jednostkami 
samorządu terytorialnego 
Usuwanie skutków klęsk 
Ŝywiołowych 
Dotacje celowe otrzymane  
z budŜetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin 

136745,63 
136745,63 

 
 
 
 
 
 

163400,00 
 

163400,00 

136745,63 
136745,63 

 
 
 
 
 
 

163400,00 
 

163400,00 
 

100 
100 

 
 
 
 
 
 

100 
 

100 
 

- 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

700 Gospodarka mieszkaniowa 106700,00 86112,76 81 5269,60 
70005 Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami 
     

0770 Wpłaty z tytułu nabycia prawa 
własności oraz prawa 
uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości 

100000,00 79191,63  79 5269,60 

0870 Wpływy ze sprzedaŜy 
składników majątkowych 

6700,00 6921,13 103 - 

758 RóŜne rozliczenia 1199,75 1199,75 100 - 
75814 
6330 

RóŜne rozliczenia finansowe 
Dotacje celowe otrzymane 
z budŜetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin 

1199,75 
1199,75 

1199,75 
1199,75 

100 
100 

- 
- 
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900 Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 

1018045,00 1018045,00 100 - 

90001 Gospodarka ściekowa 
i ochrona wód 

1018045,00 1018045,00 100 - 

6207 Dotacje celowe w ramach 
programów finansowych 
 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 
budŜetu środków europejskich 

1018045,00 1018045,00 100 - 

926 Kultura fizyczna i sport 1400000,00 1400000,00 100 - 
92601 Obiekty sportowe 1400000,00 1400000,00 100 - 
6260 Dotacje otrzymane z funduszy 

celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek 
sektora finansów publicznych 

1400000,00 1400000,00 100 - 

III DOCHODY OGÓŁEM (I+II) 12457240,69 12378152,48 99 228033,27 

 

I . Wykonanie dochodów bieŜących w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 
 
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

W rozdziale 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 Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 109907,39 zł. 
 
2. Dział 020 – Leśnictwo 

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna – z tytułu dzierŜawy obwodów łowieckich 
uzyskano kwotę 1570,88 zł. 
 
3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

W rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła – uzyskano kwotę 13763,67 zł, w tym  
z tytułu odsetek 9,11 zł. Naliczone odsetki   w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2011 r. 
wynoszą 1,83 zł. 
 
4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 
 - z tytułu uŜytkowania wieczystego gruntu wpłynęła kwota 7049,69 zł. Zaległość na koniec 
roku 2011  wynosiła 3857,92 zł. Kwota ta została uregulowana w marcu 2012 r. 
- z tytułu czynszu za najem lokali mieszalnych i czynszu za dzierŜawę gruntów rolnych 
uzyskano kwotę 32589,76 zł. Zaległość wynosi 6875,89 zł (część zaległej kwoty tj. 3612,57 
zł  rozłoŜono na raty, dotyczy to dwóch dłuŜników ),  
- z tytułu czynszu za najem lokali uŜytkowych wpłynęła kwota 64900,15 zł, zaległość wynosi 
2729,69 zł. Znaczna część zaległej kwoty tj. 2142,49 zł została wpłacona w styczniu 2012 r.  
W dziale tym z tytułu odsetek wpłynęła kwota 199,30 zł, a naliczone odsetki na dzień  
31 grudnia 2011 r. wynoszą 19240,09 zł (17259,50 zł, to odsetki naliczone od zaległości 
obciąŜonej hipoteką przymusową). 
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5. Dział 750 – Administracja publiczna 

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – uzyskano kwotę 54970,20 zł. w tym 
dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie zadań zleconych w kwocie 
27484,00 zł. 

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – uzyskano: - z tytułu usług, kwotę 4082,01 zł. 
(wynajęcie autokaru i samochodu osobowego) i z tytułu róŜnych opłat i dochodów kwotę 
963,68 zł. 

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne – z Głównego Urzędu Statystycznego  
w Opolu na powszechny spis rolny otrzymano dotacje w kwocie 20555,68 zł . 
 
6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa  
  W rozdziale 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 649 zł. 
 
7.  Dział  752  -  Obrona narodowa. 
 W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne – od Wojewody Opolskiego na 
szkolenie obronne otrzymano dotację w kwocie 800 zł. 
 
8.  Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa. 
 W rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych  -  od Wojewody 
Opolskiego na remont budynku OSP w Zębowicach otrzymano dotację w kwocie 51000 zł. 
 
9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -  za 
pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Oleśnie otrzymano kwotę 2897,70 zł. Zaległość 
wynosi 4999,30 zł . 

W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych uzyskano kwotę  536692 zł, z tego : 

 
• z tytułu podatku od nieruchomości                                                 449060 zł, 
• z tytułu podatku rolnego                                                                  1505 zł, 
• z tytułu podatku leśnego                                                                  84927 zł, 
• z tytułu podatku od środków transportowych                     1200 zł 

 
W rozdziale tym występuje zaległość w kwocie 1566,59 zł, w tym:  
z tytułu podatku od nieruchomości 1354,59 zł, podatku rolnego 167 zł i podatku leśnego  
45 zł. Naliczone odsetki w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą  29587,56 zł.  

 
W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób fizycznych  uzyskano kwotę 454216,29 zł, z tego: 

• z tytułu podatku od nieruchomości                                            252702,99 zł 
• z tytułu podatku rolnego                                                              134503,02 zł, 
• z tytułu podatku leśnego                                                            20379,58 zł, 
• z tytułu podatku od środków transportowych                              4452,00 zł, 
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• z tytułu podatku od spadków  i darowizn       3518,00 zł, 
• z tytułu opłaty od posiadania psów                                     2531,12 zł, 
• z tytułu opłaty targowej                                                       1245,00 zł, 
• z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych  

za pośrednictwem Urzędów Skarbowych w Oleśnie, 
Kluczborku i Opolu 

31726,90 zł, 

• z tytułu róŜnych opłat                                                          1713,60 zł (koszty upomnień ) 
• z tytułu odsetek                                                                   1444,08 zł, 

 
W rozdziale tym występują zaległości w kwocie 44075,82 zł, w tym:    
- z tytułu podatku od nieruchomości  27327,01 zł, podatku rolnego  14545,02 zł, podatku 
leśnego 2203,79 zł. Część zaległości została uregulowana w I kwartale 2012 r., część 
zaległości skierowano do przymusowego wyegzekwowania przez komornika skarbowego,  
a na pozostałą kwotę zaległości wysłano wezwania do zapłaty.  
Naliczone odsetki w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą 79733,64 zł. 

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – z tytułu opłaty skarbowej uzyskano kwotę 
11803 zł i z innych lokalnych opłat kwotę 42,10 zł. 

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu 
państwa – z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów 
przekazało kwotę 784387 zł, a z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, Urzędy 
Skarbowe w Oleśnie, Warszawie i Opolu przekazały kwotę 3469,72 zł. 
 
10. Dział 758 – RóŜne rozliczenia. 
 Otrzymano subwencję ogólną w kwocie 5749361zł, z tego część oświatową  
w wysokości 2939256 zł, część wyrównawczą w wysokości 2643100 zł i część równowaŜącą 
w wysokości 167005 zł. 

W rozdziale 75814 – RóŜne rozliczenia finansowe – z tytułu odsetek od lokat 
terminowych zgromadzono kwotę 14450,87 zł. Od Wojewody Opolskiego otrzymano dotację 
w kwocie 11120,01 zł, jako zwrot 30% wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach 
funduszu sołeckiego.  
 
11. Dział 801 – Oświata i wychowanie. 

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – z tytułu róŜnych opłat i dochodów 
wpłynęła kwota 1997,16 zł. 

W rozdziale 80104 – Przedszkola – wpłynęła kwota 57101,49 zł,  z tego: 
 

• z tytułu stałej opłaty                                                                      17265,98 zł, 
• wpłaty za środki Ŝywności                                                            33575,00 zł, 
• z tytułu odsetek                                                                             9,50 zł, 
• z tytułu róŜnych dochodów                                                           6251,01 zł. 
 

W rozdziale 80110 – Gimnazja – wpłynęła kwota 3886,92 zł (za wywóz nieczystości 
płynnych 1290,92 zł,  i z tytułu róŜnych dochodów 2596 zł). 

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne – z tytułu usług uzyskano kwotę 59556 zł. 
W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – na sfinansowanie prac komisji 

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 
z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 132 zł. 
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12. Dział 851 – Ochrona zdrowia. 
W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z tytułu opłat za wydanie 

zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu wpłynęła kwota 43617,27 zł. 
 
13. Dział 852 – Pomoc społeczna. 
 Otrzymane dotacje  wynoszą 1145227,93 zł; w tym: - na zadania zlecone 873713,15 zł 
i na realizację  własnych  zadań bieŜących 271514,78 zł, z tego: 
 - w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – na pobyt w domu pomocy 
społecznej naszej mieszkanki uzyskano kwotę 1918,37 zł. 

- w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   
865358,95 zł (zadania zlecone – 863919,75 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1439,20 zł). Zaległości w tym rozdziale wynoszą 
139416,54 zł (z tego od dłuŜników alimentacyjnych – 138876,54 zł), 
 - w rozdziale 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 – 4413 zł (dotacja na 
zadania zlecone – 608,40 zł i dotacja na realizację  własnych zadań bieŜących, - 3804,60 zł), 
 - w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe  88086,18 zł, jest to kwota dotacji na realizację własnych zadań 
bieŜących, 
 - w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – 45733 zł, jest to kwota dotacji na realizację 
własnych zadań bieŜących, 
 - w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 89221 zł ( dotacje na zadania 
zlecone – 6285 zł, dotacja na realizację własnych zadań bieŜących – 82891 zł  i wpływy z 
róŜnych dochodów – 45 zł), 
 - w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – 53900 zł (dotacja na zadania zlecone – 
2900 zł i dotacja  na realizację własnych zadań bieŜących – 51000 zł). 
 
14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

W rozdziale 85322 – Fundusz Pracy - z Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie  
na finansowanie prac interwencyjnych otrzymano dotację w kwocie 4270,21 zł. 

W rozdziale 82395 – pozostała działalność -  z Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozyskano kwotę 217105 zł,  
z tego dla: 
- Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach – 182940,17 zł. (Projekt 1/POKL/9.1.2  
,,Zębowice-tutaj zostaję”) 
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach –  34164,83 zł. (Projekt 
1/POKL/7.1.1 „ Zainwestuj w siebie ” ) 
 
15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - z Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego otrzymano kwotę 35949,12 zł na pomoc materialną dla uczniów  
o charakterze socjalnym oraz kwotę 1528 zł na zakup podręczników. 
 
16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 W  rozdziale  90002  -  Gospodarka odpadami – z tytułu opłaty produktowej  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła kwota 
493,83 zł. 
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W rozdziale 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – wpłata nadwyŜki środków 
obrotowych zakładu budŜetowego w kwocie 11221,91 zł. 

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat  
i kar za korzystanie ze środowiska -  z tytułu róŜnych opłat otrzymano kwotę 44939,45 zł.  

W rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
produktowych otrzymano kwotę 940,38 zł. 
 
 II.  Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się 
następująco: 
 
1. Dział  600 – Transport i łączność 
 W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne – na budowę drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych obręb Siedliska, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego otrzymano 
dotację w kwocie 136745,63 zł. 
 W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych – na odbudowę przepustu  
w miejscowości Zębowice, od Wojewody Opolskiego otrzymano dotację w kwocie  
163400 zł. 
 
2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z tytułu nabycia 
prawa własności nieruchomości uzyskano kwotę 79191,63 zł i ze sprzedaŜy składników 
majątkowych  kwotę 6921,13 zł. Występuje tu zaległość  w kwocie 5269,60 zł, którą 
zabezpieczono hipoteką. 
 
3. Dział 758 – RóŜne rozliczenia 
 
 W rozdziale 75814 – RóŜne rozliczenia finansowe – od Wojewody Opolskiego 
otrzymano dotację w kwocie 1199,75 zł, jako zwrot 30% wydatków, poniesionych  
na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. 
 
4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód 
 W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –na spłacenie poŜyczki 
zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie wykonanej w 2010 r. inwestycji ,, Budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Osiecko, Radawie - Kosice, Radawie – 
Radawka oraz budowę sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko, budowę  
zbiornika wyrównawczego wody w Kadłubie Wolnym,  otrzymano dotację w kwocie 
1018045 zł jako pomoc w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. 
 
5. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport. 

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe  – na budowę hali sportowej wraz z łącznikiem  
do  Szkoły Podstawowej w Zębowicach z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymano dotację  
w kwocie 1400000,00 zł. 
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2 . P L A N   I   W Y K O N A N I E   W  Y  D  A  T  K  Ó W  
 
 Plan i wykonanie wydatków w układzie tabelarycznym zawiera załącznik Nr 1. 
 Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: 
 

ZADANIA WŁASNE 
 

1. Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo 
 
Rozdział 01030-Izby rolnicze 
 Z tytułu obligatoryjnej składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu zapłacono kwotę  
2 802,78 zł. 
     
2. Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 
      
Rozdział 40001-Dostarczanie ciepła 
 Za kwotę 6 098,13 zł zakupiono opał do ogrzewania mieszkań komunalnych, a koszty 
wynagrodzenia palaczy wyniosły 3 115,28 zł. 
 
3. Dział 600-Transport i łączność 
 
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 
 Na realizację zadania „Remont chodnika w miejscowości Zębowice w ciągu drogi 
powiatowej nr 1705 O Zawada-Turawa-Szemrowice-Dobrodzień” przekazano Powiatowi 
Oleskiemu dotację w kwocie 10 000 zł. 
 
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 
 Zakup paliwa do koparko-ładowarki kosztował 28 495,10 zł. Za odśnieŜanie dróg 
wewnętrznych zapłacono kwotę 1 620 zł. Za ułoŜenie rur betonowych przy drogach  
w Kadłubie Wolnym, Siedliskach i Osiecku zapłacono 6 992,11 zł. Przegląd mostów 
kosztował 5 000 zł. Za remont koparkoładowarki zapłacono kwotę 10 110,60 zł, a za remont 
drogi na ul. Szkolnej w Radawiu kwotę 91 094,97 zł. 
 
4. Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

 Wydatki na sporządzenie aktów notarialnych, wypisów i wycen wyniosły  
13 926,95 zł. Na remonty mieszkań komunalnych wydano kwotę 87 922,77 zł (remont 
pokrycia dachowego w budynku na ul. Dobrodzieńskiej w Zębowicach – 43 588,70 zł,  
a w budynku na ul. Murka 3 w Zębowicach 31 034,70 zł, remont komina w budynku  
na ul. Dobrodzieńskiej w Zębowicach – 12 300 zł, a na ul. Opolskiej 6a w Zębowicach – 
1 000 zł). 
  
5. Dział 710-Działalność usługowa 
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Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego 

     Za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zapłacono  
  kwotę 4 320 zł. Opracowanie dokumentacji „Ocena aktualności obowiązujących dokumentów 

planistycznych” kosztowało 12 300 zł. Opracowanie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice kosztowało 25 584 zł. 
 
6. Dział 750-Administracja publiczna 
 
Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie 
 Na prowadzenie zadań zleconych  wydano z budŜetu gminy kwotę 90 552,11 zł,  
co stanowi 62 % wydatków poniesionych na prowadzenie tych zadań (łączne wydatki na 
prowadzenie zadań zleconych  wyniosły 145 516,11 zł).  
 
Rozdział 75020-Starostwa Powiatowe 
   Na prowadzenie działalności Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej  
i Gospodarczej przy Starostwie Powiatowym w Oleśnie przekazano kwotę 846 zł. 
  
Rozdział 75022-Rady gmin 
 Utrzymanie Rady Gminy w  2011 r. kosztowało 67 894,98 zł. 
 
Rozdział 75023-Urzędy gmin 
 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 860 942,48 zł.  
Na zakup  materiałów wydano kwotę 132 660,73 zł. Za energię elektryczną zapłacono kwotę 
15 970,75 zł. Na usługi wydano kwotę 69 304,82 zł. Delegacje słuŜbowe pracowników 
pochłonęły kwotę  16 022,15 zł. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników 
pochłonął kwotę 22 786,56 zł. Remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy 
kosztował 67 081,19 zł. 
  
Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
 Na promocję gminy wydano kwotę 30 106,84 zł. 
 
Rozdział 75095-Pozostała działalność 
   Zapłacono składkę członkowską związku „Dolna Mała Panew” w kwocie 2 665 zł,   
na rzecz związku „Kraina Dinozaurów” kwotę 3 898 zł, na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Opolszczyzna” kwotę 1 538 zł, a na rzecz Związku Gmin Wiejskich kwotę  1 086,37 zł. 
Organizacja wizyty samorządowców z partnerskiej gminy Birkenfeld kosztowała  
13 928,23 zł. 

7. Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 
 
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 
 Na rekompensatę pienięŜną dla funkcjonariuszy policji za czas słuŜby przekraczający 
normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji przekazano dla Komendy Powiatowej 
Policji w Oleśnie kwotę 3 000 zł. 
 
Rozdział 75412-Ochotnicze straŜe poŜarne 
 Za udział w akcjach ratowniczych zapłacono kwotę 1 827,92 zł. Na zakup paliwa 
wydano kwotę 4 611,20 zł. Wynagrodzenia Komendanta Gminnego, konserwatorów i palaczy 
OSP pochłonęły kwotę 15 771,23 zł. Za energię elektryczną zapłacono kwotę 10 408,02 zł. 
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Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe 
 Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i wydawnictw związanych  
z zarządzaniem  kryzysowym wyniosły 950,77 zł. 
 
 
 
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 
 Za roboty remontowe budynku OSP w Zębowicach zapłacono kwotę 51 895,33 zł,  
z czego kwotę 51 000 zł otrzymano jako dofinansowanie ze środków budŜetu państwa  
na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych. 
 
8. Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek    
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
 
Rozdział 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych.  
 Wydatki związane z poborem podatków, tj. dostępem do bazy ewidencji gruntów, 
opłaty komornicze i pocztowe,  wyniosły 5 819,90 zł. 
 
9. Dział 757-Obsługa długu publicznego 
 
Rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jst 
 Odsetki z tytułu zaciągniętego w 2007 r. kredytu z Banku Spółdzielczym  
w Zawadzkiem O/Zębowice na budowę dróg we wsi Knieja wyniosły 6 323,38 zł, z tytułu 
kredytu zaciągniętego w 2008 r. w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem O/Zębowice  
na budowę dróg wewnętrznych wyniosły 16 435,01 zł, a z tytułu kredytów zaciągniętych  
na budowę hali sportowej w Zębowicach w 2009 r.– 89 191,41 zł, w 2010 r. – 121 763,41 zł. 
Odsetki od poŜyczki na wyprzedzające finansowanie, wykonanej w 2010 r. inwestycji 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Osiecko, Radawie – Kosice, 
Radawie – Radawka oraz budowa sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko, 
budowa zbiornika wyrównawczego wody w Kadłubie Wolnym Vu = 200 m³”,wyniosły 
8 723,84 zł. 
 
10. Dział 758 – RóŜne rozliczenia 
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 
 W 2011 r. nie było potrzeby wykorzystania rezerwy w kwocie 18 000 zł. 
 
11. Dział 801-Oświata i wychowanie 
 
Rozdział 80101- Szkoły podstawowe 
  Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli szkół 
podstawowych wydano kwotę 72 357,64 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
pracowników szkół   podstawowych pochłonęły kwotę  1 154 865,06 zł. Na zakup materiałów 
dla szkół wydano kwotę 109 740,89 zł, w tym na zakup oleju opałowego do ogrzewania hali 
sportowej kwotę 39 870,45 zł, na zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku szkoły 
podstawowej kwotę 24 673,80 zł, na zakup węgla 10 703,25 zł, na zakup środków czystości 
kwotę 10 663,49 zł.  Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę 28 947,78 zł, z tego na 
energię i wodę do hali sportowej kwotę 12 294,92 zł. Na usługi wydano kwotę 24 094,70 zł. 
Delegacje słuŜbowe pracowników szkół pochłonęły kwotę 2 743,47 zł. Zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych pracowników szkół wyniósł 59 186,15 zł. 
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  Wydatki bieŜące na utrzymanie jednego oddziału szkoły podstawowej w 2011 r.  
(w roku szkolnym 2010/2011 – 10 oddziałów, w roku szkolnym 2011/2012 – 9 oddziałów) 
wyniosły 151 777 zł. Wydatki na utrzymanie 1 ucznia wyniosły 8 292 zł  (w roku szkolnym 
2010/2011 – 176 uczniów, w roku szkolnym 2011/2012 – 174 uczniów). 
 
Rozdział 80104-Przedszkola 
   Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielek przedszkoli kosztowały 24 588,78 zł. 
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownic przedszkola wydano kwotę 479 813,61 zł. 
Na zakup materiałów wydano kwotę 19 325,60 zł, z czego zakupiono opał za  6 671,32 zł, 
środki  czystości za kwotę 942,44 zł, notebook za 2 460 zł. Na energię wydano kwotę 
4 326,26 zł, a na usługi kwotę 5 029,54 zł. Za remont sieci centralnego ogrzewania  
w budynku Przedszkola w Zębowicach zapłacono kwotę 41 605 zł. 
   Wydatki bieŜące na utrzymanie jednego oddziału w przedszkolu wyniosły  
159 562 zł (istniały  4 oddziały). Wydatki na utrzymanie 1 dziecka w przedszkolu wyniosły   
7 421 zł  (w okresie od stycznia do czerwca do Przedszkola w Radawiu uczęszczało –  
18 dzieci, w Zębowicach - 68 dzieci). 
  
 Rozdział 80110-Gimnazja 
  Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli gimnazjum wydano kwotę  
49 695,13 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynagrodzeń pracowników gimnazjum 
wydano kwotę 1 041 950,10 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 23 825,04 zł. Na energię 
wydano kwotę 29 012,32 zł, z tego na ogrzewanie budynku kwotę 21 933,62 zł. Na usługi 
wydano kwotę 28 173,19 zł. Zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych pracowników 
gimnazjum kosztował 41 332,88 zł. Na delegacje pracowników wydano kwotę 2 226,23 zł.   
Na podróŜe słuŜbowe zagraniczne wydano kwotę 21 681,48 zł – program „Comenius”. 
 Wydatki na utrzymanie jednego oddziału gimnazjum (w roku szkolnym 2010/2011  
i 2011/2012 - 6 oddziałów) wyniosły 169 550 zł. Wydatki na utrzymanie 1 ucznia gimnazjum 
wyniosły 8 695 zł (w roku szkolnym 2010/2011 – 118 uczniów, w roku szkolnym 2011/2012 
– 115 uczniów).  
 
Rozdział 80113-DowoŜenie uczniów do szkół 
  Koszty dowozu uczniów w  2011 r. wyniosły 89 203,73 zł. 
   
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
  Na dokształcanie nauczycieli szkół wydano kwotę 8 764,82 zł, a nauczycieli 
przedszkoli  2 900 zł. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu kwotę 3 576,19 zł 
jako dotację na wspólną organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli. 
 
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 
  Na wynagrodzenie pracownic wydano kwotę 61 020,60 zł. Stołówka wydaje dziennie 
przeciętnie 85 obiadów. 
 
Rozdział 80195-Pozostała działalność 
   Wydatki z tytułu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli 
emerytów wyniosły 19 333,69 zł. Wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej  
do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o stopień 
nauczyciela mianowanego wyniosło 600 zł. 
  
12. Dział 851-Ochrona zdrowia 
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Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii 
 Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydano kwotę  
1 000 zł. 
 
Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
 Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 33 620,51 zł. Diety Gminnej Komisji 
Przeciwdziałania  Alkoholizmowi  kosztowały 10 625 zł. Za letni wypoczynek 8 uczniów 
zapłacono  5 272 zł. Za kwotę 1 770,12 zł zakupiono piłki do gry w piłkę ręczną. Szkolenie 
treningowe z dziedziny piłki ręcznej kosztowało 3 300 zł. 
 
13. Dział 852 – Pomoc społeczna 
 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej  
  Za pobyt w domu pomocy społecznej naszej mieszkanki zapłacono kwotę 1 918,37 zł. 
  
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 Na szkolenia i materiały wydano kwotę 2 861,12 zł. 
 
Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki  
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
 Z wpłat dłuŜników alimentacyjnych wydano na obsługę działań wobec dłuŜników 
kwotę 739,92 zł. 
 
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 
 Za osoby pobierające zasiłek stały wydano na opłacenie składek zdrowotnych  
kwotę 3 804,60 zł z dotacji celowej na zadania własne. Opłacono składki zdrowotne  
za 3 uczestników projektu „Zainwestuj w siebie” oraz 20% udział Gminy w składkach  
za osoby pobierające zasiłek stały. 
 
Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe  
 Wypłacenie 68 świadczeń celowych dla 33 osób i 69 osobom 101 świadczeń celowych 
specjalnych oraz pokrycie kosztów 1 pogrzebu kosztowało 39 452 zł, a z otrzymanej dotacji 
celowej na zadania własne wypłacono 350 świadczeń okresowych dla 56 osób na łączną 
kwotę 88 086,18 zł. 
 
Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe 
 Wypłacono dodatek mieszkaniowy dla 3 rodzin w łącznej kwocie 6 835,11 zł. 
 
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe  
 Z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wypłacono dla 14 osób zasiłki stałe  
w łącznej kwocie 45 733 zł oraz sfinansowano 20% ze środków własnych. 
 
Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej 
 Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownic Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej    wydano kwotę 73 266,03 zł. W ramach wydatków bieŜących dokonano zakupu 
materiałów i akcesoriów komputerowych na kwotę 10 734,61 zł, na usługi wydano kwotę 
5 091,61 zł, a na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano kwotę 4 988,32 zł.  
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Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano dotację w wysokości 
82 891 zł, tj.  31% poniesionych wydatków. 
    
 
 Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
  W  2011 r. nie wystąpiła potrzeba dokonania w tym rozdziale wydatków. 
 
 Rozdział 85295-Pozostała działalność 
  Na doŜywianie uczniów w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących wydano kwotę  
34 000 zł oraz  kwotę 51 000 zł z otrzymanej dotacji na zadania własne. Programem objęto  
285 osób, w tym dzieci do lat 7 – 40 dzieci, uczniowie do czasu ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej – 99 uczniów , a 146 osób otrzymało zasiłek celowy. 
Na utrzymanie miejscowej stacji „Caritas” i Gabinetu Rehabilitacyjnego przekazano dotację  
w wysokości 90 000 zł. 
 
14. Dział 853-Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 
 
Rozdział 85395 – Pozostała działalność 
 W 2011 r. realizowano 2 projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w: 

• Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zębowicach – „Zainwestuj w siebie”  
w okresie od 01.05.2011 r. do  31.07.2011 r.  o wartości  38 173 zł, 

• Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Zębowicach – „Zębowice-tutaj zostaję”  w okresie 
od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. o wartości 186 070,40 zł. 

 W Zespole Gimnazjalno-Szkolnym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 
kwotę 79 050,99 zł. Na usługi wydano kwotę 104 918,85 zł, z czego na bilety wstępu 
kwotę 6 174 zł, za przejazdy autokarowe kwotę 16 811,85 zł, za zajęcia psychologiczne 
kwotę 7 200 zł, za „Zieloną Szkołę” kwotę 48 000 zł, a za obóz językowy kwotę 12 000 zł. 
 W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zębowicach przeszkolono  
5 bezrobotnych osób. 
 
15. Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 
 
Rozdział 85401-Świetlice szkolne  
 Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydano kwotę  41 023,71 zł. 
 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 
 W okresie 01.01.-30.06.2011 r. wypłacono stypendia szkolne w kwocie 26 444,48 zł 
dla 50 uczniów oraz zasiłek szkolny jednorazowy dla jednej rodziny w kwocie 2 730 zł,  
a w okresie od 01.09.-31.12.2011 r. wypłacono stypendia szkolne w kwocie 13 486,93 zł  
dla 35 uczniów oraz zasiłek szkolny dla 2 rodzin w kwocie 2 275 zł. Dla 9 uczniów 
zakupiono podręczniki szkolne w kwocie 1 910 zł.  
 
16. Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
      
Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi 
 Za wywóz odpadów segregowanych zapłacono kwotę 604,82 zł, a za pogłębienie 
stawu w Zębowicach kwotę 14 760 zł. Zbiórka odpadów niebezpiecznych w mobilnym 
kontenerze kosztowała 5 378,40 zł. 
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Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
  Utrzymanie  terenów zielonych na terenie gminy kosztowało 5 447,41  zł. 
 
 
Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg 
 Na oświetlenie dróg wydano kwotę 267 266,39 zł. 
 
17. Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
   
Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
  Przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa  
w kwocie 209 990,19 zł. 
 
18. Dział 926-Kultura fizyczna i sport 
 
Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 
 Dla Ludowego Zespołu Sportowego w Radawiu przekazano dotację w wysokości  
13 000 zł, a dla Ludowego Zespołu Sportowego w Zębowicach kwotę 10 930,86 zł. 
 

 
ZADANIA ZLECONE 

 
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
 
Rozdział 01095-Pozostała działalność 
 W maju 2011 r. 107  podatników podatku rolnego otrzymało zwrot podatku 
akcyzowego w wysokości 62 693,59 zł, a w listopadzie 98 podatników podatku rolnego 
otrzymało zwrot podatku akcyzowego w wysokości 45 058,75 zł. Obsługa wypłaty zwrotu 
podatku akcyzowego kosztowała 2 155,05 zł. 
  
2. Dział 750-Administracja publiczna 
 
Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie 
  Na prowadzenie zadań zleconych przez Opolski Urząd Wojewódzki wykorzystano 
kwotę 54 964  zł, tj. kwotę otrzymanej dotacji. 
 
Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne 
  Na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań wydano 
kwotę 20 555,68 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 649 zł. 
 
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 
 Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 09 października 2011 r. 
kosztowało 9 839 zł. 
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4. Dział 752 – Obrona narodowa 
 
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 
 Kwotę 800 zł wydano na szkolenie obronne. 
5. Dział 852-Opieka społeczna 
 
Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki  
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
 
  W   2011 r. wypłacono: 
 

• 2580 zasiłków rodzinnych 221 842,25 zł, 
• 1281 dodatków do zasiłków rodzinnych  129 346 zł, 
• 2053 zasiłków pielęgnacyjnych   314 109 zł, 
• 161 świadczeń pielęgnacyjnych   81 374 zł, 
• 168 świadczeń z funduszu alimentacyjnego    60 719 zł, 
• 29 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka    29 000 zł. 

  
 Z w/w świadczeń dokonano potrąceń z tytułu nienaleŜnie pobranych świadczeń: zwrot 
zasiłków rodzinnych z dodatkami – 4 649 zł oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 
970 zł. 
  Dla 61 osób opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych  
w kwocie 7 845 zł. 
 Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 
25 303,50 zł. 
 
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 
  Zapłacono kwotę 608,40 zł z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za 2 osoby 
pobierające świadczenie pielęgnacyjne. 
 
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 
  Opiekunowi prawnemu ustanowionemu decyzją sądową wypłacono kwotę 6 190 zł. 
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność 
  Jednorazowy dodatek w wysokości 100 zł dla osób pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne w miesiącu listopadzie i grudniu wypłacono w łącznej kwocie 2 900 zł. 
 
 
3. ZMIANA W PLANIE  WYDATKÓW NA REALIZACJ Ę PROGRAMÓW 
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 
UST 1 pkt 2 i 3. 
 
Dział, rozdział Uchwała/Zarządzenie Plan przed 

zmianami 
Zmniejszenia Zwiększenia  Plan po 

zmianach 
750-
ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA 
75023-URZĘDY 

 
 
 
Nr 97/2011  

10 067,00 2 100,00  7 967,00 
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GMIN z 26.10.2011 r. 2 100,00 
801-OŚWIATA I 
WYCHOWANIE 
80110 - Gimnazja 

 
 
Nr VI/60/2011  
z 10.05.2011 r. 
Nr X/97/2011 
z 21.10.2011 r. 

100 798,60  - 12 500,00 113 298,60 
  

- 
 
 

- 

 
 

10 000,00 
 

2 500,00 

 

853-POZOSTAŁE 
ZADANIA  
Z ZAKRESU 
POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 
85395 – Pozostała 
działalność 

 
 
 
 
 
Nr IV/26/2011  
z 27.01.2011 r. 
Nr V/38/2011 
z 01.03.2011 r. 
Nr VII/77/2011 
z 14.06.2011 r. 

197 710,00 - 42 035,62 239765,62 
  

- 
 
 

- 

 
 
 
 
 

3 682,62 
 

200,00 
 

38 173,00 

 

 
RAZEM: 

 

  
231 075,60 

 
2 100,00 

 
54 535,62 

 
361 031,22 

 
 
 
4 .  PL AN  I   W YKONANIE   INWESTYCJI   F I NANSO WANYCH   
Z   BUDśET U  GMINY  
 
 
Lp. Dział, 

rozdział 
Nazwa rozdziału Plan Wykonanie % 

1. 600-
60017 

Przebudowa mostu na ul. Ludowej  
w Radawiu 

30 000,00 28 290,00 94 

2. 600-
60017 

- budowa dróg w: 
• Siedliskach o długości 726 mb,  

nr działki 168/1, 169, 170, 209;  
• Siedliskach o długości 487 mb,  

nr działki 1414/1 do 1414/10; 
- przebudowa dróg w: 

• Kadłubie Wolnym o długości 
450 mb, nr działki 759; 

• Poczołkowie o długości 135 mb, 
nr działki 32; 

• Radawiu o długości 180 mb, nr 
działki 6, 104/22; 

• Radawiu o długości 192 mb, nr 
działki 373/1, 368/1, 101/6; 

• Radawiu o długości 105 mb, nr 
działki 16; 

• Radawiu (Kosice) o długości 

1 710 200,00 1 702 360,68 100 
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120 mb, nr działki 5/6; 
• Zębowicach o długości 482 mb, 

nr działki 45; 
• Zębowicach o długości 90 mb, 

nr działki 231/13; 
• Zębowicach o długości 500 mb, 

nr działki 38, 252/56; 
• Zębowicach o długości 610 mb, 

nr działki 17, 9, 118/1; 
• Zębowicach o długości 215 mb, 

nr działki 116/12; 
• Zębowicach o długości 220 mb, 

nr działki 123/3; 
• Zębowicach o długości 530 mb, 

nr działki 133, 231/36 
3. 600-

60017 
Zakup działek Nr 135/5 km 1  
o pow. 0,0014 obręb Siedliska i nr 
136/1 km 1 o pow. 0,0041 obręb 
Siedliska 

2 000,00 1 719,60 86 

4. 600-
60078 

Odbudowa przepustu w miejscowości 
Zębowice 

251 200,00 250 806,04 100 

5. 700-
70005 

Zakup działki Nr 729/49  km 14 obręb 
Zębowice o pow. 0,0085 ha  i działki Nr 
5/7 km 8 obręb Radawie 

5 000,00 3 475,10 70 

6. 801 - 
80101 

Zakup pieca co 25 900,00 25 900,00 100 

7. 801 - 
80110 

MontaŜ systemu alarmowego 10 374,00 10 373,82 100 

8. 801 - 
80110 

Projekt „Opolska eSzkoła, szkołą ku 
przyszłości” 

80 000,00  78 683,58 98 

9. 900 - 
90001 

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków  wraz z budową sieci 
wodociągowej dla miejscowości 
Poczołków-Leśnioki wraz  
z modernizacją strefowej pompowni 
wody w Kadłubie Wolnym 

56 000,00 49 239,57 88 

10. 900-
90019 

Zakup kosiarki bijakowej 31 000,00 30 135,00 97 

11. 926 - 
92601 

Budowa hali sportowej wraz   
z łącznikiem do budynku Szkoły 
Podstawowej w Zębowicach  

1 651 000,00 1 650 972,28 100 

12. 926 - 
92605 

Zakup wiaty 4 500,00 4 500,00 100 

13. 926- 
92695 

Zakup altany 7 076,00 6 998,70 99 

 
OGÓŁEM (1-13): 

 

 
3 864 250,00 

 
3 843 454,37 

 
99 
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 W styczniu zapłacono ostatnie faktury za budowę hali sportowej w Zębowicach. 
 Dokonano zakupów inwestycyjnych: altany dla wsi Prusków  (w ramach funduszu 
sołeckiego), altany dla Zębowic (w ramach funduszu sołeckiego), kosiarki bijakowej  
oraz działek: Nr 729/49  km 14 obręb Zębowice o pow. 0,0085 ha i Nr 135/5 km 1 o pow. 
0,0014 obręb Siedliska i nr 136/1 km 1 o pow. 0,0041 obręb. 
 Zakupiono nowy piec co do budynku Szkoły Podstawowej w Radawiu, zamontowano 
system alarmowy w budynku Gimnazjum za kwotę 10 373,82 zł oraz zrealizowano projekt 
„Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” – wkład własny wyniósł 78 683,58 zł. 
 Wykonano dokumentację sieci wodociągowej oraz zapłacono za opinie geotechniczne 
celem rozpoczęcia w 2012 r.  inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  
wraz z budową sieci wodociągowej dla miejscowości Poczołków-Leśnioki  
wraz z modernizacją strefowej pompowni wody w Kadłubie Wolnym”. 
 Dzięki pozyskaniu dotacji na inwestycje drogowe wybudowano drogę transportu 
rolnego w Siedliskach (dotacja w kwocie 136 745,63 zł na zadania określone w ustawie  
o ochronie gruntów rolnych) oraz odbudowano przepust w miejscowości Zębowice (dotacja  
w kwocie 163 400 zł ze środków budŜetu państwa na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych). 
Inwestycje w zakresie budowy i przebudowy 14 dróg o łącznej długości 4 592 mb  
we wszystkich miejscowościach gminy Zębowice kosztowały w 2011 r. 1 702 360,68 zł. 
 
5 .   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: 
§ 952 – Przychody z zaciągniętych poŜyczek  
i kredytów na rynku krajowym 
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 

1 778 297,79 
 
 

1 550 000,00 
228 297,79  

1 786 533,23 
 
 

1 550 000,00 
236 533,23 

2 .  ROZCHODY: 
z tego: 
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek 
i kredytów 
§ 963 – Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej  

1 668 043,00 
 
 

649 998,00 
 
 

1 018 045,00  

1 668 036,99 
 
 

649 992,00 
 
 

1 018 044,99 
 
 Kredyt w kwocie 1 550 000 zł na inwestycje drogowe został wykorzystany  
w II półroczu 2011 r. 
 W 2011 r. spłacono kwotę 175 000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2007 r.  
na budowę dróg we wsi Knieja (zakończono spłatę tego kredytu),  kwotę 181 248 zł z tytułu 
kredytu zaciągniętego w 2008 r. na przebudowę dróg wewnętrznych oraz kwotę 293 744 zł  
z tytułu zaciągniętych kredytów na budowę hali sportowej w Zębowicach.  
 W dniu 14 października 2011 r. spłacono poŜyczkę na wyprzedzające finansowanie, 
wykonanej w 2010 r. inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach 
Osiecko, Radawie – Kosice, Radawie – Radawka oraz budowa sieci wodociągowej  
z pompownią wody dla wsi Osiecko, budowa zbiornika wyrównawczego wody w Kadłubie 
Wolnym Vu = 200 m³” 
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6 .   PLAN I  W YKO NANIE  PRZYCHO DÓW I  KOS ZTÓ W ZAKŁ ADU  
BUDśETO WE GO   
 
Lp. Wyszczególnienie Dz. 900 – Gospodarka komunalna 

 i ochrona środowiska  
Rozdział 90017 – Zakłady 
gospodarki komunalnej 

Plan Wykonanie 
1 2 3 4 

1. Stan środków obrotowych na początku roku 39 692,00 39 691,91 
2. Przychody ogółem 470 374,00 468 330,85 
3. Razem (1+2): 510 066,00 508 022,76 
4. Koszty ogółem 472 844,00 452 448,53 
5. Odpisy amortyzacji 0 154 777,60 
6. Inne zmniejszenia 0 0,84 
7. Wpłata do budŜetu nadwyŜki środków obrotowych 11 222,00 11 221,91 
8. Stan środków obrotowych na koniec roku  26 000,00 38 147,48 
 
 NaleŜności na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosły 58 598,14 zł, w tym zaległości –  
6 737,43 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano upomnienia, a część zaległości 
została uregulowana w styczniu br. 
 Zakupiono materiały za kwotę 17 696,24 zł, w tym materiały do stacji wodociągowej  
za kwotę 6 561,00 zł. Za energię zapłacono 21 645,84 zł, a za legalizację wodomierzy  
kwotę 3 029,00 zł. Za kwotę 8 500 zł zakupiono agregat pompowy, a za kwotę 10 656,00 zł 
program komputerowy „woda-ksiegowość”. Kwotę 103 759,00 zł zapłacono do Urzędu 
Marszałkowskiego jako opłatę środowiskową. 
 

7. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY –  GMINNY 

OŚRODEK INFORMACJI, KULTURY I CZYTELNICTWA W Z ĘBOWICACH  

 

 
Lp. 

 
Rozdział 

 
Wyszczególnienie 

Przychody (zł) 
Plan Wykonanie % 

1 92109 Dotacja podmiotowa  
z budŜetu gminy 

210 000,00  209 990,13  100 

2. 92109 Dochody własne  
i wynajem pomieszczeń 

30 000,00 29 657,72 99 

3. 92109 Saldo na rachunku bankowym 
na 01.01.2011 r. 

0 2,68 - 

Razem (1+2) 240 000,00 239 650,59 100 
 
 
 

 
Lp. 

 
Rozdział 

 
Wyszczególnienie 

Koszty ( zł) 
Plan Wykonanie % 

1. 92109 Wynagrodzenie osobowe 146 050,00 148 044,52 100 
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2. 92109 Wynagrodzenia bezosobowe  1 000,00 960,00 96 
3. 92109 Zakup materiałów  

i wyposaŜenia 
38 650,00 38 615,39 100 

4. 92109 KsiąŜki 3 750,00 3 701,20 99 
5. 92109 Zakup energii elektrycznej  

i wody 
10 350,00 10 347,64 100 

6. 92109 Odpis na ZFŚS 4 950,00 4 922,68 100 
7. 92109 Zakup usług pozostałych 11 950,00 11 891,70 100 
9. 92109 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1 800,00 1 797,22 100 
10. 92109 RóŜne opłaty i składki 2 150,00 2 130,56 100 
11 92109 Zakup akcesoriów 

komputerowych i serwis 
2 350,00 2 306,88 100 

12. 92109 Imprezy 15 000,00 14 932,80 100 
13. Razem 240 000,00 239 650,59 100 
 

 Na dzień 31 grudnia 2011 r. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa  

w Zębowicach nie posiadał Ŝadnych naleŜności i zobowiązań wymagalnych. 

 

 BudŜet gminy Zębowice w 2011 r. wykonywany był zgodnie z uchwałami Rady 

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

o finansach publicznych. 

  Wielokrotne zmiany w budŜecie dokonywane uchwałami Rady Gminy  

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy pozwoliły na odpowiednie wykorzystanie posiadanych 

środków zgodnie z podstawowymi potrzebami mieszkańców gminy. 

 Rok 2011 jest kolejnym rokiem utrzymania wysokiego poziomu wydatków 

inwestycyjnych. Wykonane wydatki inwestycyjne stanowiły aŜ  32 % ogółu wykonanych 

wydatków. Racjonalna gospodarka zgromadzonymi w 2011 r. środkami pozwoliła  

na  zapewnienie płynności i bezpieczeństwa  finansów publicznych gminy. 

  

 


